
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
február 20-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas Gábor, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, 
Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Somlyódy 
Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth Balázs, Varga István. 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozat képes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda 
Humán Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Sportközpont 
Könyvvizsgáló 

Meghívottak: 
Kőbányai Roma Önkormányzat 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Polgármesteri Kabinet 

Humán Iroda 
Jegyzői Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Ebreuberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csernák Margit 
dr. Horváth Tivadar 
Szabó László 
Morassi László 
Csanak Géza 
dr. Lukács J án os 

Koltai Attila 
Deézsi Tibor 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Dobrai Zsuzsanna 
Kálmánné Szabó Judit 
Nagyné Berecz Györgyi 
Kiss Edina 
Rappi Gabriella 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 18 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Napirend előtti felszólalást nyújtott be Révész Máriusz "Kőbányai fejlesztések" 
tárgyban a polgármesternek. Az SZMSZ 56. §-a értelmében Képviselő úrnak 5 
perces időkeret áll rendelkezésére. Személyes érintettség révén, vagy a Képviselő
testületben képviselettel rendlelkező párt érintettsége révén két-kétperces 
időkeretben reagálhat, illetve az érintett kétperces időkeretben reagál, 
döntéshozatalnak nincs helye. (Az írásban benyújtott napirend előtti felszólalás a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) . 

Révész Máriusz: Kőbányán ebben a ciklusban viszonylag tisztességesen együtt tudott 
dolgozni a többség és az ellenzék. A testületi és bizottsági üléseken általában tisztességes, 
korrekt mederben folytak a viták. Nyilvánvalóan a kampányban kicsit hevesebbek az 
indulatok, magasabb a viták hőfoka, de azért érdemes lenne a tényeket minimálisan is 
tisztelni. Ez még akkor is így van, ha nehéz helyzetben vannak a szocialisták, hiszen az elmúlt 
időszakhoz képest rengeteget és nagyon nagymértékben fejlődött Kőbánya. Megszűntek a 
korrupciós ügyek, nem voltak botrányok, nem hívtak össze halott képviselőtársuk nevében 
bizottsági üléseket, nem ítélték el az alpolgármestert stb. Ezzel szemben rengeteg fejlesztés 
történt. Ebben a ciklusban közel 3 milliárd forint pályázati forrás érkezett Kőbányára. Azt kell 
mondja, hogy soha ennyi beruházás Kőbányán, mint ebben a ciklusban nem történt a 
rendszerváltozás óta. Ehhez képest egyébként Somlyódy Csaba azt írja az MSZP újságjában, 
amire persze nem rakják ki az MSZP logoját "Az elmúlt négy év legnagyobb vesztesége nem 
is az, hogy egy helyben toporogtak, hanem az, hogy a tervek sen} látszanak. Ennél jobban 
érdekelte őket a hatalom bebetonozása." Somlyódy képviselő úrnak szeretne egy kis 
emlékeztetőt mondani, hogy mi minden történt ebben a négy évben Kőbányán a teljesség 
igénye nélkül. A Harmat Általános Iskola energiahatékonysága, felújítása 235 millió forintba 
került, 185 millió forintot pályázaton nyertek hozzá, a Zsivaj Óvoda, a Gépmadár utcai 
Óvoda-Bölcsőde 273 millió forintba került, 205 millió forintot pályázaton nyertek, A Kis
Pongrác lakótelep rehabilitációja l 176 929 OOO Ft-ot nyertek. A Sportligeti Uszoda 
energetikai korszerűsítése, most fog kezdődni a munka 70 millió forintba kerül, 60 millió 
forintot nyertek hozzá, a Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszere 3 8 millió forintba 
kerül, 38 millió forintot nyertek hozzá, a Szent László Gimnázium Öveges Programjához 284 
millió forintot nyertek. A migráns tanulók nevelésére 43 millió forintot nyertek, a tizenkét 
ovifoci pálya kiépítéséhez 70 millió forintot nyertek. A Szent László Általános Iskola 
műfüves pályáj ára 22 millió forintot nyertek, ezt a szacialisták egyébként nem szavazták meg. 
A Bem József Általános Iskola, Janikovszky Éva Általános Iskola és a Keresztury Dezső 
Általános Iskola műfüves pályájára 50 millió forintot nyertek. A Kada utcai Sportcsarnok 
építéséhez 300 millió forintot nyertek, a jégpálya építésére, működtetésére, edzők 
finanszírozására 120 millió forintot nyertek TAO pályázaton. 'újhegyi sétány komplex 
felújítása 600 millió forintba kerül, 516 millió forintot nyertek hozzá. Somlyódy úr beszél a 
karnerarendszer kiépítéséről, el szeretné mondani, hogy a Gyakorló utcában, a Zágrábi úton 
kiépítették a kamerarendszert, ennek a működtetése évente 200 millió forintba kerül 
Kőbányának. Önerőből felújították a Kápolna téri Iskolát, átköltöztették oda a Bánya utcai 
Iskolát, ami 220 millió forintba került. Az Óhegy park alatti pincét betörnedékelték 90 
millióba került, és megvették az S l hiányzó területét is több százmillió forintért. Ezenfelül 
még büszkék lehetne arra is, hogy megszűnt az adósságuk, egyébként megkapták a Törekvés 
pályát. 

2 



Megjelent a következő lapszám és Somlyódy képviselő úr egy öldalt szentelt dr. György 
István szapulásának, például ilyeneket írt, hogy a "büszke megszólalásokkal szemben a Sibrik 
Miklós út nem készült el, talán többször kellene arra járni, hogy átérezze a gondokat." Dr. 
György István azt írta, hogy "büszkék lehetünk az eredményeinkre, megkezdődött a 3-as 
villamos rekonstrukciója, megújul az Élessarok, az Ady Endre út, valamint a Sibrik felüljáró 
és a Kossuth téri piac környezete." A Sibrik felüljáró építésére be van tervezve a fővárosi 
költségvetésben talán 3 milliárd forint, április 15-én kezdődik a kivitelezés, ebben a 
szórólapban pontosan érthető, hogy ez nem múlt időben van leírva. Az újságban azt is írja, 
hogy kifogásolja például "2010-ben több százmillió forint állt készen elkülönítve az Újhegyi 
lakótelep közösségi életének fellendítésére, mégsem történt semmi. Nem állt több százmillió 
forint rendelkezésre és egyébként pedig megnyitottak egy közösségi házat. Ha a kezébe veszi 
a Kőbányai Hírek legújabb számát, annak pontosan egy ott készült kép van a címlapján. 2004-
2010. között Somlyódy úr volt a Kiemeit Fejlesztések Bizottságának az elnöke, dr. György 
István az elmúlt négy év alatt 12 milliárd forint fejlesztést hozott Kőbányára, ami benne van a 
költségvetésben, vagy eddig elkészült. Azt hiszi, hogy Somlyódy Csaba a Kiemeit 
Fejlesztések Bizottsága elnökeként ennek az összegnek a töredékét sem tudta Kőbányára 
hozni. · 

Somlyódy Csaba: Képviselő úrnak tételesen fog válaszolni a felvetéseire. Arra gondolt, 
amikor dr. György István 2002-ben egy hasonló kiadványban ígérte meg, hogy 2013. 
júniusában a Sibrik Miklós úti felüljáró el fog készülni. Tételesen fog válaszolni, kezdve attól, 
amikor Tarlós úr átadta a körforgalmat és úgy jelölte meg, hogy ez a Demszky érában nem 
valósulhatott volna meg, az előző városvezetés nem törődött ezzel a résszel és Kőbányával, és 
lám-lám milyen jó, hogy ezt dr. György István úr kitalálta, Kovács Róbert úr felkarolta, és 
Tarlós István úr pedig segített ennek az átadásában. A történelmi tény sajnos az, hogy 2010 
áprilisában a 2010. évi zárszámadáskor történt, hogy négy képviselő dr. György István, Andó 
Sándor, Élő Norbert és Somlyódy Csaba beterjesztésére dr. Demszky Gábor főpolgármester 
által vezetett közgyűlés szavazta meg erre a költségvetésre a főváros pénzét és sikerült ezt a 
megállapodást tető alá hozni. Egy szó nem esett erről az átadáson, azonkívül, hogy amikor ez 
elfogadásra került Tarlós úr éppen nem volt a teremben. 

Elnök: Élő Norbert úr jelentkezik hozzászólásra, de mivel Képviselő úr személyében nem 
érintett, ezért nem tud szót adni. Azon eredményekre, amelyeket Révész Máriusz képviselő úr 
felsorolt méltán lehetnek büszkék. A Főváros beruházásában ebben a három évben több mint 
12 milliárd forintjelenik meg Kőbányán. Azt gondolja, ha minden 3-4 évben ilyen mértékben 
került volna sor ilyen beruházásra a Főváros ezen részében is, akkor nem ott tartanának, ahol 
ma tartanak. A Sibrik Miklós úti felüljáró felújítása hosszú ideje húzódik, 2013-ban el kellett 
volna indulni a felújításnak, de a legolcsóbb árajánlat, ami érkezett 380 millió forinttal több 
volt, mint amekkora összeg rendelkezésre állt, ezért újra kellett indítani a programot. Most 
érnek oda, hogy az Európai Unió támogatja, még felhasználható a forrás, két éven keresztül a 
Sibrik Miklós úti felüljárán nehéz lesz közlekedni, április 15-étől két éven át fog tartani. 
Reményeik szerint az Örs vezér terén a P+R parkoló is meg fog valósulni, erre is 2000 óta 
várnak. Sok ilyen 3-4 évet kíván Kőbányának. 

Elnök: Bejelenti, hogy az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján kulönös eljárásrendszerint 
került a Képviselő-testület elé a meghívóban 36. sorszámmal jelzett előterjesztés, 
valamint a pátfelvételre 51. és 52. sorszámmal javasolt napirendi pontok. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 8-as sorszámmal szereplő "A 
szociális és gyermekvédelem területén korábban kötött ellátási szerződések 
módosítása" tárgyú előterjesztés nem került benyújtásra. 
Számos módosító javaslat került fel a szerverre a bizottsági üléseket követően (4., 5., 
6., 13., 19., 23., 24., 31., 32., 38. és 42. napirendi pontokat érintően), továbbá a 
Pénzügyi Bizottság véleménye a 2014. évi költségvetési rendelettervezethez. 
Napirendről történő levételre nem érkezett javaslat. 

Elnök: Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, kérdése van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az 50., az 51. és 52. sorszámmal javasolt napirendi 
pontok napirendre vételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattalfelveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket [33/2014. (IL 20.)}: 

5 O. A Kőbányai Önkormányzat területén fekvőMÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga 
megszerzésének előkészítése (114. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
51. A Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötése (118. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
52. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Javasolja, hogy a most 50-es sorszámmal felvett napirendi pontot első napirendként 
tárgyalja meg a Képviselő-testület. Amennyiben észrevétel nincs, kéri, szavazzanak a 
javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal első napirendi pontként tárgyalja az 50. sorszámmal felvett előterjesztést, 

valamint a pótfelvétellel beterjesztett 51. és 52. előerjesztéseket a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok előtt tárgyalja [3412014. (IL 20.)}. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadására a már 
elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét - a megszavazott sorrendmódosítással - az alábbiak szerint 
fogadja el [35/2014. (IL 20.)}: 

l. A Kőbányai Önkormányzat területén fekvő MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga 
megszerzésének előkészítése (114. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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2. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész 
Kőbányai Sportközpont részére történő használatba adása és a Kőbányai Sportközpont 
alapító okiratának módosítása (86. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (95. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (91. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (52. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (53. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (90. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének 
pályáztatása (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási 
szerződésének módosítása (92. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a Dreher 
Villa látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat 
módosítása (lll. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása (72. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolója 
(64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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13. A Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása (82. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő 
Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület tevékenységéről 
szóló tájékoztató (73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013. évi támogatásának elszámolása és az 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató (85. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató (84. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. A Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (76. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi 
támogatásának elszámolása és a Sportszövetség tevékenységéről szóló tájékoztató (81. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívás (80. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. A Törekvés Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató (83. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A kiemelten sportegyesületek 2014. évi támogatása (88. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás (65. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívás (78. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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25. A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolása (71. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi 
régiója 2013. évi támogatásának elszámolása és a Könyvtár tevékenységéről szóló 
tájékoztató (68. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

27. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolása és az 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató (67. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

28. A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

29. A Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott 
támogatás elszámolása (69. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

30. A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme (55. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési 
Szabályzatának véleményezése (87. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

32. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás (115. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

33. A "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat 
kiírása (75. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

34. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (103. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

35. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-III. havi várható 
likviditási helyzete (99. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak és körzet nélküli póttagjainak 
megválasztása (120. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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37. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása (79. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

38. A Elige Vitam-díjra tettjavaslat (54. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

39. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciója (105. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 
lakások pályázati úton történő értékesítése (106. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. A Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 38367/5 helyrajzi számú 
ingatlan (Törekvés pálya) ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvétele (97. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

42. A Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek JOgi 
viszonyainak rendezése (102. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

43. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. I. lépcsőház I. emelet 3. szám alatti lakás 
elidegenítése (104. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

44. A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma S. út 2-4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelölése (l O l. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

45. A Budapest Főváros X. kerület Szárnyas utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása (l 00. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

46. A Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötése (118. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

47. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

48. A Pro Natura Díj adományozására vonatkozó javaslat (89. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

49. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

50. A Jász Gold Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (94. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

51. A Frézia-Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat területén fekvő MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga 

megszerzésének előkészítéséről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy a napirendi ponthoz felszólalási jegyet adott le Balogh Sándor. (Az 
1/2014. számú felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kérdezi Balog urat, hogy 
most vagy a vita végén kívánfelszólalni? (A vita végén.) 

Elnök: Kőbányán számos olyan MÁV tulajdonú ingatlan van, amely helyzete évtizedek óta 
rendezetlen. Jelentőségében ezek közül különösen kiemelkedik a Salgótarjáni út melletti 
MÁV -telep (Jancsi-telep). Komoly célkitűzésük volt, hogy ebben a négy évben érdemi 
módon lehessen haladni az ügy megoldásában, az itt élők szeretnének tulajdonhoz jutni, 
szeretnék, ha a nagyon bizonytalan sorsú bérleti helyzetük rendeződne, a telep korszerűsítése, 
a közműhelyzet rendezése és sok egyéb nyitott kérdés előremozdulna. Az elmúlt évek során 
számtalan tárgyalást bonyolítottak, többször jártak a Minisztériumban, többször tárgyaltak a 
MÁV elnök-vezérigazgatójával. Legutóbb két héttel ezelőtt jártak a MÁV 
Vezérigazgatáságán két országgyűlési képviselővel és ismét próbálták áttekinteni a MÁV
telep helyzetét Az előkészítő munkák során számos olyan nyitott kérdés rendezésre került, 
amely akadályozta a telep helyzetének a rendezését. Elindult a végfalak építése, amely tavaly 
ősszel lezárult. Számos olyan a privatizációt, a telep helyzetének a rendezését akadályozó 
kérdés lezárult, amely a megoldás irányába vihetett volna, azonban még mindig számtalan 
olyan akadály tornyosul, amelynek megoldására Vezérigazgató asszony azt a javaslatot tette, 
hogy ő a Nemzeti Vagyonkezelőnek átadná a MÁV-telepet, amennyiben a Kormány is így 
határoz, illetve olyan kormánydöntést javasol előkészítésre, hogy a MÁV-telep kerüljön az 
Önkormányzat tulajdonába. Számos bonyolult jogi, egyéb problémát tisztázni kell, azonban 
talán ez a megoldás, ha az Önkormányzat állhat közvetlen kapcsolatban a lakókkal és 
intézheti az itt élők ügyeit hatékonyabb, és gyorsabb lehet, mint az áttételes ügyintézés. 
Elindult a tárgyalás, eljutottak egy pontig, amit a Képviselő-testület ma meg tud vitatni. 
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Ez nagy jelentőségű ügy a Kőbányai Önkormányzat életében, nagyon sok kőbányai embert, és 
nagyon fontos területet érint, és rnivel a Képviselő-testületnek hosszú távra kell 
gondolkodnia, konszenzussal érdemes és szabad meghozni a döntéseit. 

Tóth Balázs: Az anyagból kiderül, hogy szándéknyilatkozatról van szó a Képviselő-testület 
részéről, amely a későbbiekben rnódosítható, ha úgy ítélik meg, hogy az Önkormányzat 
túlzott anyagi tehervállalását vonná maga után. A maga részéről meg tudja szavazni a 
j avaslatot 

Somlyódy Csaba: Ez hosszú idő óta húzódó dolog a rnindig aktuális polgármester és az 
aktuális MÁV vezérigazgató között. Egyszer már volt egy olyan időszak, arnikor majdnem 
meg lehetett volna állapodni, de 250 rnillió forintorr rnent a vita, rnert ez az átvétel komoly 
fejlesztéssel terhelt problérnát is von maga után. A területen közrnűberuházást is kell végezni, 
és a bizottsági ülésen elhangzott, hogy 250 rnillió forint és l rnilliárd forint közötti összegről 
beszélnek a különböző szakértői vélemények. Javasolja, hogy ragadják meg ezt az alkalmat, 
ettől kedvezőbb megoldást nem hiszi, hogy ki tudnak csikarni az ügyben. Támogatja, hogy 
rninél előbb a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerüljön a terület. 

Elnök: Az elmúlt évek során nagyon sokan igyekeztek előre lendíteni az ügyet, és ezt 
igyekezett rnindenki megoldani politikai hovatartozástól függetlenül. Lényeges különbség a 
korábbi álláspont között, hogy ez rnost ingyenes tulajdonba adást jelentene, korábban 250-300 
rnillió forintról folyt a vita, annyit kellett volna az Önkormányzatnak fizetni a területért, 
rniközben látják, hogy ez pénzbe fog kerülni. Az ingyenes átadás egészen más megvilágításba 
helyezi a területet. Bízik abban, hogy sikerül úgy folytatni az alkut, hogy esetleg más MÁV 
tulajdonú ingatlanok is az Önkormányzat tulajdonába kerülhessenek, pont amiatt, hogy az itt 
megjelenő költségeket lehessen kornpenzálni, más ingatlanokkaL 

Élő Norbert: Ugyanott tartanak, rnint 2006-ban. Négy éve Polgármester úr ígéretet tett a 
MÁV telepen, hogy megoldják a kérdést, rnost megint megígéri, hogy lesz valami. Szerződés 
nincs. Most megint megszavaznak egy teljesen felesleges előterjesztést, ebből két évig megint 
nem lesz semmi, nincsenek benne számok, rnenetrendek. Véleménye szerint teljesen 
fölösleges ilyen előterjesztéseket a Képviselő-testület elé tenni, egy olyan előterjesztést 
készítsen, arniben vannak tények. Persze meg fogja szavazni, hátha ez is segít, hogy előre 
lépjenek. 

Elnök: Az elmúlt években nagyon sok rnunkát elvégeztek ezen a területen. Végzett a 
Polgármesteri Hivatal a szabályozás területén, és végzett a MÁV, valós fizikai 
beavatkozással, végfalak építésével és nem sorolja, hogy rni rnindennel, amit el kellett 
végezni annak érdekében, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az, hogy ezt a telepet a 
kialakított szabályozási terv szerint privatizálni lehessen. Az, hogy ezt a privatizációt a MÁV 
vagy a Nemzeti Vagyonkezelő, vagy az Önkormányzat tudja hatékonyabban megoldani, erről 
folyik rnost a kérdés. Senki nem rnondja, hogy holnaputánra kész helyzet előtt fognak állni és 
meg fogják tudni oldani ezt az évtizedes problérnát, de közelebb juthatnak a megoldáshoz egy 
igen jelentős lépéssel. 
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Farkas Gábor: Ú gy gondolja, hogy az emberi sorsokat nem lehet forintosítani, maximálisan 
támogatja a javaslatot. 

Radványi Gábor: Az Önkormányzat részéről, politikai hovatartozás nélkül a gyors megoldás 
rnindenkinek érdeke volt. Az, hogy a Magyar Állarn Vasutak húzta az időt és nem tudtak 
döntésképes helyzetbe jutni a MÁV -telepet illetően, azt nem a Kőbányai Önkormányzaton 
kell számon kérni. Korábban a MÁV a lakásokat el akarta adni a lakóknak, ez nem történt 
meg, a tárgyaláson azt rnondta az Elnök asszony, hogy a MÁV -nak sokkal egyszerűbb és 
kényelmesebb megoldás lenne, ha a Kőbányai Önkormányzatnak átadná a területet a Magyar 
Állam. A területen igen komoly fejlesztéseket kell végrehajtani ahhoz, hogy ez a telep 
hosszútávon életképes legyen. A beruházás nagysága 300 rnillió és l rnilliárd forint között 
lehet. A tárgyalásokon a MÁV megígérte, hogy összeállít egy anyagot, amelyben leírja, hogy 
rnilyen problémák rnerültek fel a területen. Ezt az anyagot kedden kapta meg a MÁV -tól, nála 
rnegnézhető. Négy kiürítésre váró lakás van a területen. A MÁ V-telepiek részére elsősorban a 
jogbiztonságot kell rnegterernteni. A nemzeti vagyonról szóló törvény 196. §-ában szerepel, 
hogy 15 évig nem tudják eladni ezt az ingatlant. Erre keresik a jogi választ, és jövő héten 
kedden fognak tárgyalni az MNV Zrt. bevonásával arról, hogyan lehetne ezt a problérnát 
feloldani. Ha a lakók meg tudják vásárolni a lakásaikat, és a vételárból az Önkormányzat a 
közrnűveket tudja fejleszteni, és az összes jogi helyzetet tisztázni tudnak. Pillanatnyilag olyan 
elvi döntést kell hozniuk, hogy valarnennyi képviselő felelősséget érez a MÁV -telepen lakók 
jogbiztonsága érdekében, ugyanakkor számtalan gazdasági és rnűszaki problérnát kell még 
tisztázni. Azt szeretnék, hogy még a márciusi Kormányülés dönthessen arról, hogy 
ingyenesen át tudja adni a területet az Állarn a Kőbányai Önkormányzatnak, de addig az 
összes jogi problérnát tisztázniuk kell. Az a céljuk, hogy a lakók megtalálják a számításukat, 
eladhatóvá váljanak a lakások. 

Révész Máriusz: Ebben a kérdésben igazán nagy vita nem volt a politikai pártok között, 
rnindenki át akarta venni a MÁV -telepet. Egyetlen vita volt, arnikor azon vitatkoztak, hogy 
250 rnillió forintért át szabad-e venni egy olyan területet, amelyre becslések szerint még 300-
500 rnillió forintot rá kell költeni. Azt a határozott álláspontot képviselték, hogy 250 rnillió 
forintért ne vegyenek olyan területet, amelynek több százmillió forint kiadása van. Azt a 
választ kapták az előző ciklus végére, hogy a MÁV ingyenesen nem tudja átadni ezt a 
területet, rnert a törvények nem adnak rá lehetőséget. Tavaly történt egy törvényrnódosítás, 
hogy a MÁV -tól és az MNV -n keresztül ingyenesen kaphat területet az Önkormányzat, ennek 
köszönhető, hogy például a Törekvés sportpályát is meg fogja kapni az Önkormányzat. 
Szárnos probléma van, amit le kell küzdeni, ilyen például, ha megkapta a területet az 
Önkormányzat 15 évig nem lehet értékesíteni, de az Önkormányzat azért akarja megkapni a 
MÁV -telepet, hogy a lakásokat értékesítsék a lakóknak. Az összes közrnűrendszer úgy van 
kialakítva, hogy a rnostani előírásoknak nem felel meg. Ha utakat nyitnak, akkor több 
százmillió forintért át kell alakítani a közrnűrendszert. Ennyire elől ebben a kérdésben még 
soha nem álltak, de még így sem biztos, hogy sikerül rnindent rnegtenni. Annyit ígér, ha 
sikerül rninden jogi problérnát elhárítani, akkor ígéretük van arra, hogy a márciusi 
Kormányülés ezt tárgyalni fogja, nyilván 15 éves értékesítési tilalommal nem fogják tudni 
átvenni a területet, nincs értelme. 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet az SZMSZ 49. § (2) bekezdése 
értelmében kiegészül az alábbiak szerint: 
"Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője" 

(114/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 114/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Megadja a szót Balogh Sándornak. 

Balogh Sándor: Az elhangzottakból azt szűrte le, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy 
mit akar átvenni a Képviselő-testület. Legutoljára 2009. április 29-én hozott a MÁV Zrt. 
Igazgatósága határozatot, hogy értékesíti a lakóknak a telepet. Ezen időszak alatt a MÁV 
annyit csinált, hogy a telepen lévő fáskamrák, amelyek a jövendőbeli telekhatáron fekszenek, 
tűzfalakat épített. 2012. december 13-án volt a Törekvés Művelődési Házban az utolsó 
lakógyűlés, ahol rákérdeztek a lakókra, hogy ki szeretné megvenni a lakást, akkor a lakók 
75%-a nyilatkozott úgy, hogy a 2008-ban meghatározott áron, és feltételekkel az általa lakott 
lakást megvásárolni. Újabb reményt kelt az a tárgyalássorozat, amely most folyik és átkerül 
egy olyan szervezethez a MÁV -telep tulajdonjoga, amelynek egyébként is gondoskodnia kell 
a lakók életkörülményeirőL A MÁV -nak nem feladata a lakások működtetése. Több olyan 
lakótársuk van, akiket a kilakoltatás fenyeget, mert a MÁV az utóbbi húsz évben úgy kötött 
bérleti szerződést a lakóval, ha megszűnik a MÁV munkaviszonya, akkor el kell hagynia a 
lakást. Nyugdíjba ment a dolgozó, a kilakoltatás fenyegeti. Húzták az időt, hátha sor kerül a 
lakások értékesítésére, és akkor ezek az emberek meg tudják venni a lakásaikat, és nem 
maradnak lakhatás nélkül. A vasúti aluljáró melletti épület mennyezete leszakadt, két házzal 
odébb négy centiméter mennyezet belóg a földszint fölé, életveszélyes helyzetben laknak 
emberek. Me gy a levelezés a MÁV és a lakók között, a MÁV -nak kellene lakást biztosítani, 
de amikor azt látja a lakó, hogy 2012. november 25-én leégett a 35-ös épület egy lakása és 
azóta azonkívül, hogy kétszer felújították a nylonborítást a tetőn, az égvilágon semmi nem 
történt, akkor az egy teljesen reménytelen helyzet. Elmondják az ott lakóknak, ha az 
Önkormányzat átveszi a lakótelepet, biztosan nem rövidtávon, de l O éven belül talán olyan 
körülményeket tud majd teremteni, amelyeket a Pongrác úti lakótelepen. Bízik abban, hogy 
pozitív döntés születik a Képviselő-testület részéről. 

Elnök: Kérte a költségvetés összeállításánál, hogy a MÁV -telep belső fő útját, még akkor is, 
ha az jelenleg idegen tulajdon- nem az önkormányzaté-azt kátyúzzák, hiszen valóban nem 
lehet közlekedni, autónyi méretű kátyúk vannak ma már azon az amúgy is rossz minőségű 
úton. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról 
a 114/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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36/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Önkormányzat területén fekvő MÁV tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga 
megszerzésének előkészítéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi a Budapest X., Kis MÁV
telep ingatlanait és lakásait, ezért felkéri a polgármestert, hogy ezen szándékáról tájékoztassa 
a jelenlegi tulajdonost, a MÁV Zrt.-t és az állami vagyon kezelőjét, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami tulajdonba kerülést 
követően az ingyenes önkormányzati tulajdonszerzés érdekében szükséges előkészítő 
lépéseket tegye meg, és a szükséges tárgyalásokat folytassa le. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalást a nem közvetlen 
vasúti alaptevékenység folytatásához szükséges, jelenleg a MÁV Zrt. tulajdonában álló 
ingatlanok (Északi Járműjavító, Albert Camus utca stb.) ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülésének előkészítésérőL 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 334 m2 ingatlanrész Kőbányai 

Sportközpont részére történő használatba adása és a Kőbányai Sportközpont alapító 
okiratának módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

37/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanrész Kőbányai 
Sportközpont részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sportközpont alapító 
okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 41090/3 helyrajzi számú ingatlanból az l. 
mellékletben megjelölt ingatlanrészt - amely a tomatermet, az öltözőt és a folyosót magában 
foglaló 334m2 nagyságú épületrészből, valamint a hozzátartozó udvarrészből áll-, továbbá a 
részben az ingatlanon található teniszpályát 2014. március l-jétől határozatlan időre a 
Kőbányai Sportközpont használatába adja. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az l. pontban foglalt ingatlanrész a Kőbányai 
Sportközpont feladatellátását szolgálja, ezért korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak 
minősül. 
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3. A Képviselő-testület a 2. mellékletben foglalt tartalommal 2014. március l-jei hatállyal 
módosítja a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) alapító okiratát, és a 3. 
melléklet szerint elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
l ellenszavazattal, 4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben 
várható összege 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

38/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2014. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
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(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014-2017. évekre várható 
összegét az l. melléklet szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező táblázat tartalma mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Mint minden évben idén is hatalmas előkészítő munka előzte meg a költségvetés 
előterjesztését Megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a háttérben dolgozó 
intézményi munkatársak közreműködését, nagyon alapos, közös gondolkozással megalkotott 
tervezetről tudnak beszélni. Minden intézménnyel, a szakszervezetekkel végigtárgyalták a 
költségvetés-tervezetet Ma már olyan finanszírozási koncepciót is meglakottak, amely 
megadja azt a zsinórmértéket, amely mentén tudják a költségvetést tervezni. Növekvő pályán 
mozognak, némi növekvés figyelhető meg, azt nem számolja, hogy jogszabályváltozás miatt 
milyen irdatlan szám jelenik meg a költségvetés főszámaiként A szociális kiadások területén 
új elemként jelenik meg a babakötvény, a Kőbányán születő gyermeket 10 OOO Ft-tal 
támogatja a Kőbányai Önkormányzat. Eddig a "Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom 
megjelent, támogatták azokat, akik ilyen módon tettek a környezetükért, most megjelenik egy 
másik elem, nívódíjjal kívánja értékelni az Önkormányzat a szép házfelújításokat, szép 
házépítéseket, illetve ehhez az értékvédelmi rendeletük alapján bizonyos forrást is 
biztosítanának Régi kéréseket tud a Képviselő-testület most teljesíteni, ilyen például, hogy a 
közalkalmazottaktól a munkaegészségügyi vizsgálatok költségeit vállalja át az 
Önkormányzat, most meg fogják tenni. Régen kérték, hogy a kötelező továbbképzések kerete 
kicsit nagyobb legyen, megduplázzák az előző évben tervezett keretet Kicsi emeltek a 
cafetérián. Az intézmények vonatkozásában mindenképpen ki kell emelni, hogy a dologi 
költségvetésüket 5%-kal növelik, tíz éve nem került erre sor. Eljutottak ahhoz a ponthoz, 
amikor már tudnak akár dologi normatíva terén is visszaadni az intézményeknek, és továbbra 
is támogatják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot azzal a 25,5 millió forinttal, amely 
más önkormányzatoknál nem jellemző. Szeretnék, ha azok a prograrnak az oktatás területén a 
további években is élnének, amelyeket az Önkormányzat támogatásával elindították, ehhez a 
jövőben is meg kívánják adni a támogatást. Ki kell emelni, hogy elindul a városfejlesztésben 
az elfogadott lakáskoncepció nyomán az a munka, amelyet régóta vártak, ennek egy konkrét 
példája, hogy a Gergely utca- Noszlopy utca sarkán már meg is történt az első bontás, és 
reményeik szerint rövidesen még két épületet le fognak tudni bontani. 
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Az a szanálási, nagyon rossz minőségű lakásállományt felszámoló, az Önkormányzatnak 
komoly terhet jelentő kérdés kerül apró lépésekben elindításra, megoldásra, amire már nagyon 
régen vártak. Számos ponton megjelenik a felhalmozási sorokban az intézmények sokasága. 
Azon túl, hogy több mint 130 millió forintot terveznek általánosan intézményi karbantartásra, 
komoly forrással megjelenik a Zsivaj utcai rendelő felújítása, amely 90 millió forintot 
irányoztak elő, de már látszik, hogy a következő képviselő-testületi ülésen ezt az összeget ki 
kell egészíteni, azóta már látják, hogy a védőnők elhelyezése egy eddig nem látott 
megoldással sokkal jobb lehet. Látják, hogy az Állomás utca- Halom utca sarkán lévő épület 
megújítása egy következő ingatlanfejlesztést készíthet elő, azzal együtt, hogy ez 200 millió 
forinttal szerepel a költségvetésben, jelentős változást hozhat a hivatali munka, a hivatali 
ügyfélforgalom, ügyfélellátás tekintetében is, így tovább folyik annak a teleknek a 
felszabadítása, amely az Önkormányzat mellett van. Az, hogy megvalósuljon a "Füzér átjáró" 
megint egy lépéssei közeledhet a megoldáshoz. A Zágrábi utca térségében nagy parkoló 
beruházásra kerül sor, itt is l 00 millió forint felett tervezik a beruházást, amely mind a 
csapadékvíz elvezetését rendezné, mind a kultúrált parkoló-rendszer kiépítését. 
Meggyőződése, hogy ez a költség-vetés azt a célt is jól szolgálja, hogy a következő 
önkormányzat is rendelkezzen megfelelő forrásokkal a kerület működtetéséhez. A kellő 
óvatossággal, a biztonságos gazdálkodás elvének figyelembevételével került megalkotásra a 
költségvetés úgy, hogy egyébként a felhalmozási kiadások is jelentős tételt jelentenek a 
költségvetési számok között. Bátran ajánlja mindenkinek elfogadásra. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Radványi Gábor szóbeli 
módosító javaslata alapján): 

A rendelettervezet az alábbiak szerint módosul: 

l. A 12. melléklet 
a) 17. sorának (Előre nem látható feladatok tartaléka) 3.,4. oszlopa csökken 

9 OOO eFt-tal, 
b) 21. sorának (Működési célú tartalékole összesen) 3.,4. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, a 

12. melléklet 29. sorának (Mindösszesen) 3.,4. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal. 

2. A 8. melléklet 
a) 24. sorának (Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány) 3.,4. oszlopa nő 500 

eFt-tal, 
b) 25. sorának (Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány) 3.,4. oszlopa nő 

l OOO eFt-tal, 
c) 29. sorának (Törekvés Művelődési Központ) 3.,4. oszlopa nő l OOO eFt-tal, 
d) 35. sorának (Wolf Polgárőrség) 3.,4. oszlopa nő l 383 eFt-tal, 
e) 36. sorának (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 3.,4. oszlopa nő l 500 eFt-tal, 
f) 37. sorának (Kőbányai Torna Club) 3.,4. oszlopa nő 2 OOO eFt-tal, 
g) 45. sorának (Egyéb működési célú támogatások államháztartásan kívülre összesen) 

3.,4. oszlopa nő 7 383 eFt-tal, 
h) 46. sorának (Mindösszesen) 3.,4. oszlopa nő 7 383 eFt-tal. 

3. Az 5. melléklet 3. pont 
a) l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
b) 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVEK ÖSSZESEN) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
c) 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2.,5. oszlopa nő l 617 eFt-tal. 
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(A fenti módosítás átvezetése a rendelettervezet további mellékleteiben:) 

A 3. melléklet 10. sorának (Működési célú általános tartalék) 4., 7. oszlopa csökken 9 OOO eFt
tal, 
a 3. melléklet 12. sorának (Működési célú tartalék és céltartalék összesen) 4.,7. oszlopa 
csökken 
9 OOO eFt-tal, 
a 3. melléklet 4. sorának (Dologi kiadások) 3.,7. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
a 3. melléklet 8. sorának (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre) 4.,7. oszlopa nő 
7 3 83 eFt-tal, 
a 3. melléklet 8. sorának (Egyéb működési célú kiadások összesen) 4.,7. oszlopa nő 
7 383 eFt-tal, 
a 3. melléklet 22. sorának (Költségvetési kiadások összesen) 3. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 4. 
oszlopa csökken l 617 eFt-tal, 
a 3. melléklet 28. sorának (Kiadások összesen) a 3. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 4. oszlopa 
csökken l 617 eFt-tal. 
Az 5. melléklet 5. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt
tal, 
az 5. melléklet 5. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt-tal, 
az 5. melléklet 5. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa nő 7 383 eFt-tal. 

Az 5. melléklet 6. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO 
e Ft-tal, 
az 5. melléklet 6. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal, 
az 5. melléklet 6. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 3.,5. oszlopa csökken 9 OOO eFt-tal. 

Az 5. melléklet 14. pont l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, 
a 3. oszlopa csökken l 617 eFt-tal, 
az 5. melléklet 14. pont 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 3. oszlopa 
csökken l 617 eFt-tal, . 
az 5. melléklet 14. pont 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2. oszlopa nő l 617 eFt-tal, a 3. 
oszlopa csökken l 617 eFt-tal. 

(52/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 52/2. írásbeli módosító javaslata a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Az előterjesztő támogatja az 52/1. és 52/2. módosító javaslatokat. 

Élő Norbert: Az új Polgármesternek és az új Képviselő-testületnek októberben az lesz az 
első dolga, hogy csináljon egy normális költségvetést, amelyben történik valami. 
Polgármester úrnak majd el kell számolnia, hogy mit tett az elmúlt négy évben Kőbányáért, és 
az embereknek nem lesz elég az ígéret. Nem valósult meg semmi nagyívű fejlesztés 
Kőbányán, sem a sörgyári terület, sem az Aquapark, megállt az ÖKO Plusz, a Panel Plusz és 
sorolhatná vég nélkül azokat, amelyek már elő voltak készítve. 
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Ha Önöknek az nagy eredmény, hogy négy éve már tárgyalnak, mint a MÁV telep ügyében és 
most az intenzív tárgyalásokról hoznak egy határozatot, hogy megint tárgyalunk négy évig 
intenzíven, akkor ez eredmény valóban. Önök semmi mást nem tettek, mint jó portásként 
időben lekapcsolták a villanyt, illetve időben felkapcsolták a villanyt, ezt tették a kerületért. 
Mit tett Polgármester úr a kerületért azonkívül, hogy 10 OOO Ft babakötvény hozzájárulás 
lesz. Amit Polgármester úr a 2010-es anyagában ígért, abbólszinte semmi nem valósult meg. 
V alóban a költségvetés egyensúlyban van, sokat segített, hogy a Kormány átvállalta az 
adósságállományt Kőbánya ennél többet érdemel. 

Elnök: Többet érdemel és többre is képes, mint ahogy ezt az elmúlt években mutatták. A 
füzetet gyakran átlapozza, eljutnak azokhoz az utolsó pontokhoz, amelyek megvalósítása még 
várat magára, hogy példát mondj on, beszéltek arról, hogy a fiataloknak a wifi rendszert építik 
Kőbányán, ennek egy része már a Polgármesteri Hivatal környékén ingyenesen elérhető, 21 
millió forintot terveztek a költségvetésben a továbblépésre. 

Tóth Balázs: Javasolja megvizsgálni, hogy azokon az önkormányzati telkeken, könnyen 
kialakítható módon közösségi kerteket lehetne létrehozni. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 69 
olyan telket jelölt meg, ahol ki lehetne alakítani ilyen közösségi kertet. Ezeket tovább kell 
vizsgálni, hiszen az Önkormányzatnak is az az érdeke, hogy minél kedvezőbb feltételekkel 
lehessen ezt megtenni, célszerű ezt úgy megtenni, ahol víz, egyéb közművek esetleg adottak, 
és a körbekerítés megoldott, így nagymértékben tudják csökkenteni egy ilyen közösségi 
kertek kialakításának a költségeit. Kéri, hogy a költségvetésben a közösségi kertek 
kialakítására 10 millió forintot különítsenek el, vizsgálják meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
által átadott anyag alapján, hogy hol lenne célszerű kialakítani egy vagy több közösségi 
kertet, esetleg már a tavasz folyamán egy ilyen közösségi kertet át is adhatna Kőbánya. Ha jól 
tudja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül támogatja az Önkormányzat a 
diáksport egyesületeket. Kőbányán csaknem l 00 ilyen egyesület van, kérdezi, hogy ebben az 
összegben elkülönítetten szerepel-e a diáksport egyesületek támogatása, vagy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központon múlik, hogyan finanszírozza ezeket az egyesületeket? 
Tapasztalta, hogy nagyon sok területen önkormányzati dolgozók részére igyekeztek a 
költségvetésben kedvezőbb juttatási rendszert kialakítani a mostaninál, egy fájó pontja van, az 
óvónők, illetve a bölcsődei gondozónők a többiekhez képest kevesebb és kisebb mértékű 
jövedelememelkedése. Kérdezi, hogy van-e mód a költségvetésben és hová lehetne betenni 
egy olyan tételt, hogy olyan szinten emeljék az ő juttatásaikat, mint a többi területét? 
Megjegyzi, hogy bizottsági ülésen beterjesztett egy olyan javaslatot, amely a Kőbányai 
Önkormányzat gazdaságélénkítési tervére vonatkozna méghozzá összekapcsolva az 
ingatlanállományukkal, egy olyan csoportot lehetne létrehozni, amely az ingatlanaikat, saját 
beruházásban újítaná fel, és ezeket új vállalkozásoknak kiadni, ezzel segítve az elindulásukat 
A bizottsági ülésen az a konszenzus alakult ki, hogy ennek az a legjobb módja, ha ezt külön 
előterjesztésben nyújtaná be, ezt elfogadta, és jelzi, hogy ezt a későbbiekben önálló 
beterjesztésként szeretné benyújtani. 

Elnök: 2012-benkérte még Radványi Gábor alpolgármester urat és Hancz Sándor ügyvezető 
urat, hogy térképezzék fel, hogy milyen módon, hogyan lehet közösségi kerteket kialakítani. 
A szomszédos XVIII. kerületben megnézték, hogy milyen módon, milyen feltételekkel, 
milyen konstrukcióban, milyen költségekkel hozták létre ezeket a közösségi kerteket, az 
látszik, hogy nem olcsó dolog. 
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Az is látszik a tapasztalatokból, hogy nem egyszerű dolog fenntartani, működtetni. A 
megtermelt termény sok esetben, még ha bekerített és őrzött is, bizony eltűnik, és nem sorol 
egyéb problémákat. Nagyon meg kell fontolni, hogy oda költsenek-e sokat, vagy ha már 
elköltenek a környezetük állapotának javítására, ne más módon használják fel 
közösségépítésre a lehetséges kereteket. Ha a zöldfelületeket növeini szeretnék, akkor ne 
intézményudvarokon tegyék-e mindezt. A diákegyesületekről konzultálta a frakcióvezetői 
értekezleten, nyilván a 25 millió forint is alkalmas arra, hogy a diáksport csoportok 
működése, finanszírozásra kerüljön, de azt is látni kell, hogy a korábban fenntartott, 
működtetett diáksport csoport rendszer maga 130, majd később 90 sportcsoportjával a változó 
környezetben, a mindennapos testnevelés bevezetésével és egyéb változások 
figyelembevételével biztos oly módon nem fenntartható, vagy nem célszerű fenntartani. Arra 
jutottak, hogy áprilisban majd, amikor a zárszámadást tárgyalja a Képviselő-testület a kérdés 
alapos felmérése után, hogy mi a helyzet, mire van lehetőség tornateremben, szakemberben, 
akkor foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Az óvónők a tavalyi évben átlag havi 90 OOO Ft 
béremelést kaptak, ami azt gondolja nagyon tisztességes béremelés. Született egy 
kormányrendelet ez évben, amely a bölcsődében foglalkoztatottak bérét is rendezi, közel 60 
millió forint szerepel a költségvetésben, amely nemcsak a bölcsődékben dolgozóknál, hanem 
minden szociális intézményben dolgozónál jelent bérnövekedést ebben az évben. Ez éves 
szinten körülbelül fejenként 100 OOO Ft-ot jelent, nyilván lehet még ezt továbbnöveini és 
szükséges is. Előkészítés alatt van egyébként a szociális életpályamodell, amely ugyanígy egy 
nagyobb ívű bérrendezést valósítana meg ezen a területen is. A kőbányai közalkalmazottak 
részére idén is l 00 millió forinttal szerepel a költségvetési sorokon az előre nem látható 
bérjellegű kiadások sora, a tavalyi évben is mivel nem került felhasználásra ez a keret, ezért 
eljutott a közalkalmazottakhoz, hogy megkapták egyszeri juttatásként év végén. Ha 
vizsgálják, hogy ez mennyit jelent, bizony, ha lebontanák elég tisztességes összeg lenne a 
rendelkezésre álló bérmaradványok mellett, hiszen minden intézményüknél képződött jelentős 
hérmaradvány is. 

Révész Máriusz: Erre a félévre megvan a diáksport egyesületek forrása 25 millió, azt 
beszélték meg, ha további összegre lesz szükség, azt áprilisban fogják rendezni. Egyetlen egy 
sportcsoport sem fog megszűnni ebben a félévben. Sok mindent lehet mondani, de azt, hogy 
ebben a ciklusban ne lett volna fejlesztés, azt a napirend előtti felszólalásában elég hosszasan 
sorolta. Csak pályázaton 2 300 OOO OOO Ft-ot nyertek, összesen 2 800 OOO OOO Ft volt az 
összeg és ebben nincs benne a Kada utcai sportcsarnok. Élő úr azt mondja, hogy ebben a 
költségvetésben nincs pénz fejlesztésre. Kérdezi, hogy ebben a költségvetésben mennyi pénz 
van beruházásokra? Élő úr l milliárd forintot mondott, 1,5-1,7 milliárd forintot látott a 
költségvetésben. Azt hiszi, ha szétnéznek a főváros kerületeiben nagyon kevés helyen van 
ennyi pénz a költségvetésben fejlesztésre. 

Somlyódy Csaba: Azt is hozzá kell tenni, hogy nem minden képviselő-testület volt abban a 
szerenesés helyzetben, hogy 3 milliárd forint likvideszközzel tudott volna fordulni, ez nyilván 
sokkal előnyösebb helyzetbe hozza a kerületet A fejlesztések jelentős része az erre az 
időszakra eső európai uniós támogatások a nyugat-európai polgárok adófizetői pénzéből 
valósul meg. Minden hasznos pályázaton el tudtak indulni, és jó eséllyel nyert is európai 
uniós pénzeket, amelyet bevont. Minden erőfeszítés ellenére a szociális feszültség egyre 
jobban növekszik, egyre több az olyan ember, aki rászorul valamilyen segélyre, annak 
ellenére, hogy a költségvetésben is próbálják növeini az összegeket. 
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Nagyon sajnálatos az a törekvés, amely többször visszaköszön a költségvetésben, amikor 
arról van szó, hogy csak a törvény által meghatározott összegig tudják ezt a segítséget adni. 
Tudni kell, hogy ennél jóval több akár a lakhatási támogatás, akár a szociális segély, akár a 
gyermekgondozási díj, az idősek ápolása, nemcsak egy bizonyos jövedelemszintig lenne 
szükség erre. Továbbgondolkozna azon, hogy iskolákban alakítottak ki közösségi kerteket, 
amely kettős célt szolgál, egyrészt megvalósult egy ilyen típusú kert, másrészt a tanulókat 
tudják az ilyen jellegű tevékenységre nevelni. Azzal a koncepcióval nem ért egyet, amikor azt 
mondják, hogy a munkanélküliséget úgy segítik, hogy sok fejlesztést indítanak be, és ott 
vannak a lehetőségek a kőbányai vállalkozóknáL Megnézte, hogy hány kőbányai vállalkozó 
jutott az utóbbi időben munkához. Nem elég emelni a közmunkára szánt pénzeket, mert ezek 
tünet és látszatmegoldások, elég kevés kőbányai vállalkozót lát a kőbányai fejlesztéseknéL 
Feltűnt, hogy a hatósági bevétel minden tekintetben emelkedik, illetékbevételtől kezdve a 
bírságig stb. és természetesen a telekadó. Nyilvánvalóan megbeszélték, hogy a telekadó 
bevétel azért nőtt az utóbbi időben, mert egy pontosabb lista alapján kezd dolgozni a hivatal. 
Azt vette észre, hogy 2012-ben, amikor pontosították ezeket a listákat, akkor bizony 
megemelkedett ennek a hatása a bevételeknél, hiszen visszamenőleg kerültek kivetésre a 
telekadók Kérdezi, hogy most ennek mekkora a hatása? A civil törvény márciusban életbe 
lép, amely rettentő sok adminisztratív és egyéb terhet és gondot jelent a civil szervezeteknek, 
mintegy 600 civil szervezet van Kőbányán, mindenkinek meg kell a jogi papírjait változtatni, 
javasolja, hogy kapjanak vagy jogi hátteret, vagy útmutatót, mert a civil szervezetek jelentős 
része nincs tisztában azzal, hogy mit kell csinálni. A vállalkozók támogatása kapcsán 
konstruktívabb együttműködésre gondol az Önkormányzat és a vállalkozott között hosszabb 
távon. Nagyon sajnálja, hogy elhalt az ún. vállalkozók klubja. Arra gondolt, hogy kőbányai 
ipari vásár szervezésével, vagy az itteni szolgáltatások és egyéb tevékenységek 
bemutatásával, első nekifutásra a Kőbányai Önkormányzat testvérvárosaiban. Ezt ki kell 
dolgozni. Jelezni szeretné, ha pályázat lenne ezen a területen, tudja, hogy a Zsivaj utcai 
rendelő elsőbbséget élvez, de majdnem ilyen rossz állapotban van a Gyakorló úti orvosi 
rendelő. Kéri, vizsgálják meg, hogy tudnak-e pályázati pénzt keríteni ennek az orvosi 
rendelőnek a felújítására is. Kőbánya lakosságának Y4-e nyugdíjas, azt gondolja, hogy ő 
támogatásuk is ki emelt szerepet kell kapjon. Véleménye szerint megint nem kerül sok pénzbe 
egy állapotfelmérő egészségügyi szűrés az idősek körében. Sok pénzt kér a Kőbányai Sport 
Klub részére. 

Elnök: Valóban kevés olyan önkormányzat volt, amely 3 milliárd forintos szaldóval 
fordulhatott ciklusváltáskor, de ez nem a szacialisták érdeme. Azt mondták, vizsgálják meg, 
hogyan lehet a működési költségeket úgy csökkenteni, hogy csak annyit költsenek el, 
amennyi bevételük keletkezik, illetve jusson felhalmozásra is a napi bevételből. Egyetlen 
szacialista képviselő nem volt vele a GAMESZ-ban, amikor a munkatársakkal megbeszélte, 
hogy megszűnik az intézmény, a GAMESZ megszüntetése nem kevés pluszt hozott az 
önkormányzatnak Nem volt vele senki a Cserkesz utcában, amikor odaállt a nevelők és a 
szülők elé és elmondta, hogy az iskolát be fogják zárni, azért, mert nem tudja az 
Önkormányzat tovább működtetni. Nem ment el vele senki a Központ Műhelybe sem, amikor 
az ott dolgozóknak mondta el ugyanezt. Sorolhatná tovább, hogy mi mindent kellett megtenni 
azért, hogy ez a 3 milliárd forint rendelkezésre álljon. Azt gondolja, hogy ennek a munkának 
az eredményét ebben a ciklusban is tovább tudták vinni és a jó gazdálkodás gyakorlata adja 
meg a lehetőséget a következő önkormányzatnak is. Bízik abban, hogy szerephez fognak ott 
is jutni. A szociális kiadások területén valóban nagy az átrendezőség és itt a foglalkoztatásra 
is kitérhetnek 
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Ezen a napon is több mint négyszázan vannak a közfoglalkoztatásban, való igaz, hogy nem 
sok az a pénz, amit nekik adni tudnak, de két, háromszorosa annak a segélynek, amit 
segélyként vehetnének fel, akkor már mindenképpen előre visz mindenkit, hamunkából kapja 
meg ezt a jövedelmet. A Mászóka Óvodában, és több intézményudvaron hasonló módon 
működnek közösségi kertek. A helyi vállalkozók munkához jutnak-e helyben? Igen. A 
fejlesztésekre fordított több milliárd forint, amely megjelent az elmúlt időszakban, az jelentős 
mértékben helyi vállalkozókhoz jut el. Lehetne sorolni azokat a helyi vállalkozókat, akik 
minden intézmény felújításnál ott vannak. Tervezik a civil törvény változása nyomán a helyi 
civilek segítését. A Gyakorló utcai orvosi rendelőt fel kell újítani, azt gondolja, ha sorrendet 
állítanak fel a Gyakorló utcai orvosi rendelőnek ott kelllennie a következő között. A Gergely, 
az Üllői úti és még van egy-kettő, amely hasonló helyzetű mint a Kerepesi úti, nagyon 
szeretnének eljutni a Gyógyszergyári út melletti ingatlanfejlesztés kapcsán egy 
területfejlesztési megállapodásig, amelyből bevételt is remélnek, az Önkormányzatnak, ami a 
forrását is megadhatná részben vagy egészben a Kerepesi úti rendelő felújításának A Bárka 
költségvetésében szerepel ilyen típusú programokra forrás, szűrővizsgálat pedig évente 
legalább négyszer van Kőbányán a nyugdíjasok részére. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: A költségvetés iskolai telephelyekre plusz 5 fő technikai 
dolgozót javasol. Ha továbbra sem lehet tudni, hogy hol és mire, akkor azt javasolja, hogy 
meg kell vizsgálni minden iskolánál, hogy a portási feladatkör önállóan ellátott-e, és ha nem 
akkor arra biztosítani kell álláshelyet A mai közbiztonsági viszonyok mellett ez nagyon 
fontos. Plusz egy főt javasol a Kertvárosi Általános Iskolába portási feladat ellátására. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 6. 
mellékletében szereplő táblázat 18. sor (KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL) 3. 
oszlopa 323,5 (főre), az 5. oszlopa 377,5 (főre) változik, a 6. oszlopa (2014. évi előirányzat) 
ennek megfelelőerr módosul. (52/3. módosító javaslat) 

Elnök: A létszámnövelés, hogy konkrétan hol valósul meg, még konkrétan nem tudott, az 
Oktatási Csoport végzi azokat a számításokat, hogy a takarítandó felületek és egyéb dolgok 
figyelembevételével, a normák meghatározásával hol indokolt mindez. Igaza van Képviselő 
úrnak, hogy a portán mindig ott kell ülnie egy felnőtt embemek, és vigyázni kell az adott 
intézményre, de hogy ezt feltétlenül önálló portással megoldandó feladat, vagy más 
munkaszervezés beiktatásával megoldandó feladat, ez már véleménye szerint lehetőségként 
felmerülhet Például egy takarító munkaidejét 8 órában egy adott intézményben nem lehet 
kihasználni. Jellemző gyakorlat, hogy osztott munkaidőben több munkakört is ellátnak a 
különböző dolgozók, mert így lehet hatékonyarr kihasználni a rendelkezésre álló munkaidőt és 
megszervezni a feladatellátást 

Élő Norbert: Nagyon szomorú, hogy nem sikerült négy év alatt Révész képviselő úrnak 
elmagyaráznia, hogy mi a különbség az építés és beruházás között. Az építés a stadion, abból 
egy évig van munka, a beruházás az egy Audi vagy Mercedes Gyár, amiből hosszú tíz évekig 
van munka, GDP növekedés, ezt hiányolja Kőbányáról. Menjenek el tanulmányútra a XIII. 
kerületbe, vagy Újbudára, mert az a két került fejlődött, ehhez hasonlítsák össze Kőbánya 
fej lődését. 
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Elnök: Kőbánya nem szeretne ezen az úton járni, más úton szeretnének jámi, azt gondolja, 
hogy ez az út a helyes. A Gyömrői út - Sibrik Miklós út sarkán a Bosch olyan fejlesztést 
valósít meg, ahol l 500 ember fog dolgozni, jelentős részben mémökök, mellette a Piorentini 
üzemcsamoka, szívesenjönnek Kőbányára. 
Nem feltétlenül a hulladék-feldolgozó cégekre szeretnének támaszkodni. Az Egis-nek most 
került átadásra a kutatás-fejlesztési központja, ez a jövő és Kőbánya ebben helyes úton jár. 

Dr. Pap Sándor: A Bosch fejlesztés, az Árkád II, átadtak egy Laurus Irodaházat, bővített az 
EGIS, a Friorenti, ezres számban keletkeztek munkahelyek. Bő négy éve még azt mondogatta 
mindenki, még a Gyakorló utcában élők is, hogy az ő lakásuk azért ér l 0%-kal kevesebbet, 
mint a Füredi utcai lakótelepé, mert az irányítószámuk szerint Kőbányához tartoznak, nem 
Zuglóhoz. Az egyik vezető ingatlanközvetítő cég felmérése szerint ma már a Gyakorló utcai 
panellakás l 0%-kal több ér, mint a Füredi úton. Ehhez három és fél év kellett. Somlyódy 
képviselőtársa azt mondta, hogy nem minden önkormányzat van abban a helyzetben, hogy 3 
milliárd forint likvideszközzel gazdálkodjon, ennek köszönhetőerr minden hasznos pályázaton 
el tudjon indulni, és jó eséllyel tudjon nyerni. Azt gondolja, hogy a költségvetéssei 
kapcsolatos munkák ennél szebb elismerését a saját frakciójából sem várhatta volna, és ezt 
megköszöni. Hamarosan 3,5 milliárd forint likvideszközzel gazdálkodhatnak, hanem a 
korábban veszteséges működés az elmúlt három évben 4, l milliárd forint szufficitet termelt. 
A legutolsó megtárgyalt zárszámadás szerint a költségvetés 91 %-ra teljesült kiadási és 100%
ra teljesült bevételi oldalon. Az idei évi költségvetés felhalmozási táblájával együtt ebben a 
négyéves ciklusban 6 milliárd forintot költöttek nagyságrendileg beruházásokra. Azt 
gondolja, akármilyen lesz is a következő képviselő-testület, és akárki lesz is a polgármester 
költségvetési frontorr emelt fővel adhatják át a stafétát. A költségvetés javasolja a Képviselő
testületnek megszavazni. 

Elnök: Somlyódy Képviselő úr a napirendi ponthoz a negyedik hozzászólását szeretné 
elmondani. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy hozzájárulnak-e a 
felszólalásához. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, 
l ellenszavazattal, 2 tartózkodással - az SZMSZ 55. § (3) bekezdésében foglaltak alapján -
Somlyódy Csaba részére kétperces időkeretbenfelszólalást biztosít. [39/2014. (IL 20.)} 

Somlyódy Csaba: Igaz, hogy a felsorolt cégek Kőbányára jöttek, de az is igaz, hogy a 90 
napnál régebbi és az egy évnél régebbi munkanélküliség is nőtt Kőbányán. A Gyakorló utcai 
lakótelepen persze, hogy felmentek az árak, hiszen az egyik legnagyobb kínai befektetési 
részingatlanokbarr itt van, ez nagyon komolyan megdobta az árakat. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelettervezet (a továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosul: 

l. Az R. kiegészül a következő 23. §-sal egészül ki: 
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"23. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (l) bekezdésében szereplő 
"öt" szövegrész helyébe "négy" szöveg lép." 

2. Az R. 13. § (6) bekezdése "a nemzetiségi önkormányzatok részére," szövegrészt követően 
kiegészül "a sportegyesületek támogatására," szöveggel. 

3. 12. melléklet 5. sora törlésre kerül, és a táblázat kiegészül egy új 21. Kőbányai 
sportegyesültek pályázata sorral, amelynek 3., 5. oszlopa 2 OOO (eFt). 

(52/4. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 52/4. módosító javaslatot. 

Elnök: A portási feladatokat el kell látni minden intézményben, de ilyen módon nem tudja 
kezelni dr. Csicsay úr javaslatát, csak rendszerben tudja kezelni. Ha ennek az indokoltsága 
meg lesz, oda nyilván biztosítani kell az álláshelyet. Nem támogatja Az 52/3. módosító 
javaslatot miközben egyetért vele. Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 52/3. 
módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, l 
ellenszavazattal, ll tartózkodással nem fogadja el az 5213. módosftó javaslatot. [ 4012014. 
(IL 20.)] 

Elnök: Tóth Balázs képviselő úr 10 millió forintot javasolt közösségi kertekre beépíteni a 
költségvetés be. Kérdezi Képviselő urat, honnan kívánja ezt a l O millió forintot 
átcsoportosítani? 

Tóth Balázs: Tartalékkeretből javasolja biztosítani, jobb ötlete nincs, az ülés kezdete előtt 
kapta az anyagot, esetleg a Pénzügyi Iroda tudnajavasolni valamit? 

Elnök: A Képviselő-testületnek van egy általános célú működési tartaléka, amely jelen 
pillanatban 13,5 millió forint erre az évre, ezt levehetik 10 millió forinttal, marad 3,5 millió 
forint. Jelzi, hogy a költségvetés február 6-án, ma 20-a van, tehát 15 napja beterjesztésre 
került, mindenki számára elérhető volt, bőven volt ideje kigondolni, hogy mit, honnan hova. 
Kéri, szavazzanak arra, hogy engedélyezik-e Tóth Balázs képviselő úr negyedik hozzászólását 
a napirendi ponthoz. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 
2 tartózkodással- az SZMSZ 55. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - Tóth Balázs részére 
kétperces időkeretben felszólalást biztosít. [ 4112014. (IL 20.)] 
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Tóth Balázs: Ilyen szemmel nem nézte meg a költségvetést, mert nem tudta, hogy ez az 
anyag beérkezik, viszont annak nem látja értelmét, hogy kapkodva a Képviselő-testület 
általános célú működési tartalékkeretét l O millió forinttal csökkentsék, ezért visszavonja a 
javaslatát. A Pénzügyi Irodával egyeztetve későbbiekben be fogja nyújtani a javaslatát. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról az 5211., az 52/2. és az 52/4. módosító javaslatok figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
l ellenszavazattal, 4 tartózkodással - az 5211., az 52/2. és az 52/4. módosító javaslatok 
figyelembevételével- az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Megköszöni mindenki munkáját, aki részt vett a költségvetés előkészítésében. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő napirendi pontként tárgyalja az elfogadott 
napirendszerinti 12. és 13. sorszámú előterjesztéseket 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal a következő napirendi pontként tárgyalja az elfogadott napirendszerinti 12. és 13. 
sorszámú előterjesztéseket. [ 4212014. (IL 20.)] 

6. napirendi pont 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolója 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

43/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolójáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

7. napirendi pont 
A Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben 
szereplő "nem fogadja el" szövegrész helyébe az "elfogadja" szöveg lép. 

(82/1. módosító javaslat) 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak 8211. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 
5 ellenszavazattal, 10 tartózkodással nem fogadja el a 8211. módositó javaslatot. [44/2014. 
(IL 20.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati javaslatról. 

45/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
(9 igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el. 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 16. pontja alapján 15 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Népjóléti Bizottságon dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a 
rendelettervezet 2. §-ában szereplő a "gyermek születését megelőzően legalább egy éve" 
szövegrész helyébe a "gyermek születésekor" szöveg lép. 
Indokolás: a jogosultak köre ne kerüljön szűkítésre egy évvel. 

(53/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 53/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról 
az 5311. módosító javaslat figyelembevételével. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. melléklete szerint 
megalkotja a szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

9. napirendi pont 
A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata (dr. Szabó 
Krisztián előterjesztő szóbeli módosító javaslatára), hogy a rendelettervezet 5. § (2) bekezdés 
c) pontjában szereplő "két tervtanácsi tag" szövegrész helyébe a "négy tervtanácsi tag" 
szöveg lép. 

A 8. § (l) és (2) bekezdésében szereplő "Kőbányai városképének" szövegrész helyébe a 
"Kőbánya városképének" szöveg lép. 

A 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
"(2) Az emléktábla egy elismert [személynek, illetve] szervezetnek egy alkalommal 
adományozható, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg." 

(90/1. módosító javaslat) 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 5. § (2) 
bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
"d) a Képviselő-testület kerületfejlesztésért felelős bizottságának elnöke és [az általa felkért] 
a bizottság által delegált két bizottsági tag." 

(90/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 90/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról 
a 90/1. és a 90/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal - a módosító javaslatok figyelembevételével - az előterjesztés l. melléklete 
szerint megalkotja a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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l O. napirendi pont 
A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű 

Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Kálmánné Szabó Judit: A törvény biztosít egy olyan lehetőséget, ha a pályázók között nincs 
olyan, akinek megfelelő végzettsége lenne, tehát nincs szakvizsgája, akkor megbízható egy 
évre a pályázó és kötelezni kell a szakvizsga megszerzésére. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
j avaslatróL 

46/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
l. melléklete szerinti tartalommal 2014. augusztus l-jétől 2019. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
2. melléklete szerinti tartalommal 2014. augusztus l-jétől 2019. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
3. melléklete szerinti tartalommal2014. augusztus 1-jétől2019. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
4. melléklete szerinti tartalommal2014. augusztus 1-jétől2019. július 31-éig szóló határozott 
időre kiírja a Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló magasabb vezetői pályázatot A pályázati kiírást a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, továbbá Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
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5. A Képviselő-testület az intézményvezetői álláshelyek betöltésére kiírt pályázattal 
kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Weeber Tibort, 
b) Révész Máriuszt, valamint 
c) Somlyódy Csabát. 

Határidő: 2014. február 28. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

(A határozat 1-4. mellékletét képező pályázati felhívások szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont 
A Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 

módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati j avaslatróL 

47/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok támogatási szerződésének 
módosításáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1105 
Budapest, Ihász utca 24., bírósági nyilvántartási száma: 7557/2011.) között 2013. május 3-án 
- a Kada Mihály Általános Iskola területén tornacsarnok építéséhez 20 millió forint összegű 
támogatás nyújtása, pénzeszközátadása tárgyában - kötött megállapodás 4. pontjának első 
mondatát a következőképpen módosítja: 
"4. A KDSE a támogatási összeg felhasználásáról 2014. szeptember 30-áig köteles tételesen 
elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon." 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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12. napirendi pont 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 

látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 
573/2013. (XII. 12.) határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

48/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 
látogatásának 2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozat 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S l területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának 
2014. évre vonatkozó díjairól szóló 573/2013. (XII. 12.) határozata l. pont b) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

"b) cégek, magánszemélyek túra vezetése, helyszín biztosítása különböző 
rendezvényekhez, programokhoz, bemutatókhoz: 500 Ft/fő + a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja (10 OOO Ft/fő)". 

2. Ez a határozat 2014. március l-jén lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

49/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet szerintjóváhagyja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 4. melléklet szerintjóváhagyja. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást az 5. melléklet szerint j óváhagyj a. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 6. melléklet szerintjóváhagyja. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 7. melléklet szerintjóváhagyja. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között 
kötendő Együttműködési Megállapodást a 9. melléklet szerint j óváhagyj a. 
l O. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodások aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az együttműködési megállapodások szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplőkével.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturá!is-Szabadidő Egyesület 

2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

50/2014. (ll. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 
2013. évi támogatásának az elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Művelődési Központ 2013. évi 19 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-szabadidő Egyesület 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013. évi támogatásán'ak elszámolása és az 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

51/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok 
Sportegyesületének a 2013. évi 11,5 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

16. napirendi pont: 
A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal tévesen a Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
szavazott. (Érvénytelen szavazás) 

Elnök: Technikai hiba miatt ismételt szavazást rendel el, kéri, szavazzanak a Kőbányai 
Sportegyesület 2013. évi elszámolásáróL 
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52/2014. (IL 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Ifjúsági Sportegyesületnek a 2013. évi 9,5 millió forint támogatásról szóló elszámolását 
elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ij}úsági 
Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

53/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Torna Club 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Clubnak a 2013. évi 2 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Torna 
Club 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

18. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi támogatásának 

elszámolása és a Sportszövetség tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

54/2014. (IL 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2013. évi támogatásának 
elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének a 2013. évi 5 240 OOO forint 
támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportszövetség 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

19. napirendi pont 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 

támogatásáról szóló pályázati felhívás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. 
mellékletét képező Pályázati felhívás 4.2 i) alpontjában szereplő "a létesítő okirat hiteles 
másolata és" szövegrész kerüljön törlésre. 

(80/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. 
mellékletét képező Pályázati felhívás 4.2 pont kiegészül az alábbi n) alponttal: 
"n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével." 

(80/2. módosító javaslat) 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (dr. Szabó Krisztián jegyző 
nevében dr. Egervári Éva szóbeli módosító javaslata alapján): 

l. A pályázati felhívás 8. alcímének a) pontja helyébe a következőszöveg lép: 

"a) elektronikusan a gall_gizella@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont)," 

2. A pályázati felhívás 8. alcímének második bekezdése helyébe a következőszöveg lép: 

"A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Gáll Gizella sportreferenstől a 4338-
143 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. A pályázati adatalap igényelhető a fenti email
címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható." 

(80/3. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 80/1/2/3. módosító javaslatok figyelembevételével. 

55/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi 
támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 2014. évi támogatásáról 
szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben 
tegye közzé. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet az 5512014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei (a továbbiakban: 
sportegyesület) 2014. évi támogatására 

l. A pályázat célja: 
A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, az utánpótlás nevelésének elősegítése, 
versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat 
témakörei: 
a) saját sportesemények rendezése, 
b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel, 
c) sportszakember-képzés, továbbképzés (sportvezető, versenybíró, edző, játékvezető stb.) 
d) sporteszközök vásárlása, 
e) működési költségek. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: legfeljebb 250 OOO Ft 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1. A pályázaton a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 
tagszervezetei vehetnek részt, akik a tárgyévi tagdíjat befizették További feltétel, hogy 
a) a sportegyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozzon és legalább 15 fő utánpótláskorú tagja 
legyen (aki a 18. életévét nem töltötte be vagy azt 2014. december 31-éig töltené be), 
b) az utánpótláskorú tagok kőbányai lakosok legyenek vagy Kőbányánjárjanak iskolába, 
c) a gyermekek legalább heti két alkalommal (minimum heti 120 percben) sportolnak az 
sportegyesületben. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó sportegyesület adatai, e-mail címe, 
b) a sportegyesület taglétszáma, az utánpótláskorú tagok száma, a Budapest Főváros X. 
kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok 
száma, az utánpótláskorú tagok adatai (név, lakóhely, életkor, tanulói jogviszony helye, edző 
neve), 
c) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását 
a pályázó kéri, 
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d) a pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása legalább egy oldal terjedelemben 
(szakosztályok tevékenysége, a tagság korcsoport-összetétele, utánpótláskorúakkal 
kapcsolatos tevékenységek részletes ismertetése, edzések helye, időpontja, időtartama, 

edzőkkel kapcsolatos információk, a sportegyesület eddigi eredményei), valamint a 2014. 
évre tervezett programok, kőbányai sportesemények ismertetése, 
e) a támogatás célja, a támogatui kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal 
terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások tervezése, önerő és a 
kért támogatás összege) 
f) versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, továbbképzés 
esetén szakmai program, 
g) működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2014. évi tervezett 
működésének bemutatása a költségvetéssel, a támogatui kért költségek részletes leírása, 
h) nyilatkozat arról, hogy 

ha) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás 
alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs 
folyamatban, 

hb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra, 

he) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonásijoggal rendelkezik-e, 
hd) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a 

nagycsaládosok részére, 
i) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 
nyilvántartásban lévő adatairól, 
j) a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
k) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
l) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
m) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, 
n) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több témakör támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak 2014. január 1-2014. december 31. 

* A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási 
szerződés aláírásáig pótolható. 

5. A pályázaton nem vehet részt: 

a) az olyan sportegyesület, amely az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 
b) a Diáksport Egyesület (DSE), 
c) az olyan sportegyesület, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert 
összegekkel a megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 

6. A pályázható költségek: 

a) Saját rendezésű sportesemények témakör 
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aa) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak stb. (kivéve: reprezentációs költségek, 
pénzdíj ak), 
ab) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése: programok, csoportos utazás, étkezés, szállás 
költségei. 
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi szintűnek kell 
lennie. Cégek, intézmények közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás! 

b) Nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon való részvétel témakör 
ba) a versenyeken való részvétel költségei: pl.: nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos 
szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete ), 
bb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. 

c) Sportszakember-képzés továbbképzés témakör 
ca) a fővárosi, országos vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken 
való, vizsgával egybekötött képzés részvételi költsége számolható el, 
cb) a kapcsolódó utazás költsége elszámolható, étkezési és szállásköltség nem számolható el. 

d) Sporteszközök vásárlása témakör 
da) a létesítő okiratban foglalt tevékenységekhez, sportágakhoz kapcsolódó sporteszközök 
vásárlása, javítása, felújítása. 

e) Működési költségek témakör 
ea) a sportegyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó működési költségek, bérleti szerződéssel 
igazolt létesítménybérleti-díjak, 
eb) a működéshez szükséges egyéb költségek. 

7. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) jutalmazásra, bérkifizetésre, 
b) étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezé se), 
c) utazásra (ki véve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
d) egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
e) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
f) közterhek megfizetésére. 

8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál 

a) elektronikusan a gall_gizella@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont), 
b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 
Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, 
szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy 
c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
címen. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Gáll Gizella sportreferenstől a 4338-
143 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. A pályázati adatalap igényelhető a fenti email
címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható. 

9. A pályázat elbírálásának menete: 
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A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. 

A pályázatokat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a 2014. áprilisi 
ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően 2014. április 30-ig e-mailben 
értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat 
támogatási szerződést köt. 

10. Az elszámolás módja, határideje: 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2014. december 15-éig kell elszámolni. A működési költséggel kapcsolatos támogatás 
elszámolási határideje is 2014. december 15. 
A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem 
használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 

Budapest, 2014. február" " 

20. napirendi pont: 

Kovács Róbert 
polgármester 

A Törekvés Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolása és az Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

56/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesületnek a 2013. évi 32,8 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

21. napirendi pont: 
A kiemeit sportegyesületek 2014. évi támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
j avaslatokra. 
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57/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Diákok Sportegyesülete részére támogatási szerződés alapján 13 millió forint támogatást 
nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

58/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Ifjúsági Sportegyesület részére támogatási szerződés alapján 10 millió forint támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

59/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Sport Club 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club részére támogatási szerződés alapján 40 millió forint támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

60/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Torna Club 2014. évi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Torna Club részére támogatási szerződés alapján 4 millió forint támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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61/2014. (IL 20.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület 2014. első félévi támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület részére támogatási szerződés alapján 12 millió forint támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

62/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a civil szervezetek 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 
2013. évi támogatásának elszámolásáról 

l. a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK Egyesület, 
2. a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete, 
3. a Cselekedjünk Közhaszn ú Alapítvány, 
4. az Emberbarát Alapítvány, 
5. az Életrevaló Karitatív Egyesület, 
6. a Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete, 
7. a Havasi Gyopár Alapítvány, 
8. a Horvát Hagyományőrző Egyesület, 
9. a Kápolna Színpad Alapítvány, 
10. a Kőbányai Fiatalok Egyesülete 
ll. a Kőbányai Liget Egyesület, 
12. a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete, 
13. a Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja, 
14. a Koccintós néptánccsoport, 
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15. a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub, 
16. a Kőbányai Fotóklub, 
17. a Harmat Nyugdíjas Klub, 
18. a Kőbánya Férfikar, 
19. a Kőbányai Nyugdíjasok Klubja, 
20. a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, 
21. az Örökzöld Nyugdíjas Klub, 
22. az Újhegyi Nyugdíjas Klub, 
23. a Pataky Nőikar, 
24. a Kőbányai Írók, Költők Egyesülete, 
25. a Lokomotív Turista Egyesület, 
26. az M-Érték Kulturális Egyesület, 
27. a Magyar Rákellenes Liga, 
28. a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület, 
29. a Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete, 
30. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Kőbányai Nyugdíjasok 

Szakszervezete, 
31. a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete, 
32. a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete, 
33. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete NOE Óhegyi Csoport, 
34. a Szent László Király Alapítvány, 
35. a Sibrik Kertszépítő Egyesület, 
36. a Sorskérdés Alapítvány, Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja, 
37. a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány, valamint 

38. az "A zene mindenkié" Egyesület 
beszámolóját elfogadja. 

23. napirendi pont 
A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Népjóléti Bizottságon és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságon elhangzott szóbeli 
módosító javaslatok alapján a határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati felhívás 
szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

"P ÁL Y ÁZATI FELHÍV ÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
civil szervezetek 2014. évi támogatására 

l. A pályázat célja: 
a) a civil szervezet létesítő okiratában foglalt tevékenységek megvalósításának támogatása a 
2014. évi konkrét prograrnak keretében, 
b) a 2014. évi működési költségekhez nyújtott támogatás. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 5 OOO OOO Ft 
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3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
4.1. A pályázaton részt vehet 
a) a kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány), 

legfeljebb 300 OOO Ft 

b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó szervezet és a kőbányai tagszervezet, illetve intézmény adatai, 
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását 
a pályázó kéri, 
c) program megvalósításához kért támogatás esetén: a program célja, részletes leírása 
legfeljebb egy oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka (tól-ig), a program 
tervezett költsége és az igényelt támogatás összege, 
d) működési költségekhez kért támogatás esetén: a szervezet 2014. évi tervezett működésének 
bemutatása, a támogatui kért költségek részletes leírása, 
e) nyilatkozat arról, hogy 

ea) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás 
alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs 
folyamatban, 

eb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra, 

ee) nyilatkozat arról, hogy a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal 
rendelkezik -e. 
f) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól, 
g) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet esetében a 
nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban 
lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 
h) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 
szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, létszámáról 
és tevékenységéről, 
i) a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
j) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
k) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
l) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, 
m) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által ny(~jtott 
egyéb támogatásban, ennek ±eltüntetése a pályázat célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program, illetve a működés 
támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak 2014. január 1-2014. december 31. 

* A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási 
szerződés aláírásáig pótolható. 
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5. A pályázaton nem vehet részt: 
a) sport és polgárőr egyesület, alapítvány, 
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
c) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az 
Önkormányzat működtetésében lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 
e) olyan szervezet, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekkel a 
megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 

6. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál 
a) elektronikusan a szabados_heni@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolás időpontja), 
b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 
Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, 
szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy 
c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
címen. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a + 36-1-4318-7 48, telefonszámon, illetve a 
szabados_heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap ingyenesen beszerezhető 

személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető 
az önkormányzat honlapjáról a (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 

7. A pályázat elbírálásának menete: 
A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2014. áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal 
a döntést követően 2014. április 30-ig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat 
eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

8. Az elszámolás módja, határideje: 
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2014. december 31-éig kell elszámolni, ami irányadó a működési támogatásra is. A pályázó a 
fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 
A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. 

Budapest, 2014. február" " Kovács Róbert 
polgármester" 

Indokolás: A pályázatok egységes szerkezete és technikai pontosítások teszik szükségessé a 
módosítást. 

(65/4. módosító javaslat) 
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A bizottságok támogatták a 65/1-3. módosító javaslatokat, amelyek alapján a 65/4. módosító 
javaslat benyújtásra került. 

Somlyódy Csaba: Néhányan részt vettek a Civil Fórumon, ahol elhangzott, hogy az 
önkormányzatokat is abba a csoportba sorolták, hogy az önkormányzattól civil 
szervezeteknek juttatott pénz állami támogatásnak minősül. Állami támogatásnak minősül a 
márciusban életbe lévő Ptk. alapján, hogy csak közhasznú feltételeknek megfelelő szervezet 
részére adható támogatás. Kérdezi, hogy ez így van-e, mert ha igen, akkor baj van a pályázati 
kiírássaL 

Dr. Szabó Krisztián: Megnézik, nem tud róla. 

Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. pontja alapján - a vitás kérdés tisztázásáig -
javasolja a napirendi pont tárgyalását felfüggesztését. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felfüggeszti a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról sz ó ló pályázati felhívásról 
szóló előterjesztés tárgyalását.[63/2012. (IL 20.)] 

24. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Radványi Gábor szóbeli 
módosító javaslatára), hogy a határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati felhívás 7. 
alcíme helyébe a következőszöveg lép: 

"A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál elektronikusan az oktatas@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld. A benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Kálmánné Szabó Judittól, az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoport vezetőjétől a 4338-151 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. 
A pályázati adatalap igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.kobanya.hu)." 

(78/1. módosító javaslat) 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslata (Radványi Gábor szóbeli 
módosító javaslatára), hogy a határozattervezet l. mellékletét képező Pályázati felhívás 4.2 
pont kiegészül az alábbi e) alponttal: 
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"e) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével." 

'(78/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 78/1. és 78/2. módosító javaslatokat. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 78/1. és a 78/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

64/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai 
táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé. Az általános 
iskolák és az óvodák a pályázatról tájékoztatást kapnak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

l. melléklet a 6412014. (Il 20.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 
óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatására 

l. A pályázat célja: 

a) Óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák szervezésének elősegítése, a működési költségekhez 
nyújtott támogatás által a részvételi költségek csökkentése, és így a programokon a 
gyermekek minél szélesebb körű részvételi lehetőségének a biztosítása. 
b) Az Önkormányzat által fenntartott balatonlellei tábor június 15-től augusztus 31-ig terjedő 
időszakon kívüli kapacitásának a kihasználása. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 4 OOO OOO Ft 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

a) a támogatási összeg a résztvevők száma és az eltöltött napok arányában kerül felosztásra, 
b) a vándortáborban résztvevő gyerekek elbírálása l ,2-es szorzóval, a helyi táborokban 
résztvevő gyerekek elbírálása 0,5-es szorzóval történik 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
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4.1. A pályázaton a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) által fenntartott óvodák, valamint az Önkormányzat által működtetett 
általános iskolák (a továbbiakban együtt: intézmény) vehetnek részt. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó intézmény adatai, e-mailcíme, 
b) a támogatui kért óvodai, iskolai tábor, erdei iskola (a továbbiakban együtt: program) 
részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, valamint költségvetés készítése 
(bevételek és kiadások tervezése, a kért támogatás és az egyéb források összege) 
c) a programban résztvevő gyermekek, pedagógusok, egyéb személyek létszáma, 
d) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült az Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, 
e) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázati adatlapon egy programhoz lehet támogatást kérni. Az intézmény több 
programhoz is kérhet támogatást. 

4.4. A támogatási időszak 2014. január 1-2014. december 31. 

5. N em lehet pály ázni: 
Az Önkormányzat által támogatott balatonlellei tábor igénybevételére június 15-től augusztus 
31-ig. 
Az ezen kívüli időszakokban a balatonlellei táborba is szervezhető program, amire lehet 
pályázni! 

6. A pályázható költségek: 
a) utazási költség (tömegközlekedési eszközzel: vonat, autóbusz, hajó), 
b) szállásköltség, 
c) programok, belépőjegyek díja, 
d) kézműves tevékenységek alapanyagának költsége. 

7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
"A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál elektronikusan az oktatas@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld. A benyújtás időpontja a visszaigazolásban feltüntetett időpont. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Kálmánné Szabó Judittól, az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoport vezetőjétől a 4338-151 telefonszámon, illetve a fenti email-címen. 
A pályázati adatalap igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (www.kobanya.hu)." 

8. A pályázat elbírálásának menete: 
A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. 
A pályázatokat a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a 2014. áprilisi 
ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően 2014. április 30-ig e-mailben 
értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes pályázatokra tekintettel az 
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Önkormányzat az óvodával, illetve az iskolák vonatkozásában a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 10. Tankerületével (a továbbiakban: KIK) támogatási szerződést 
köt. 

9. Az elszámolás módja, határideje: 
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2014. december l-jéig kell elszámolni. A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában az 
Önkormányzat képviselőjével együttműködik, az ellenőrzési munkát a megfelelő 
dokumentumok, számlák, a megvalásítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre 
bocsátásával elősegíti. A fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási 
összeget vissza kell fizetni. 

Budapest, 2014. február" " 

25. napirendi pont: 

Kovács Róbert 
polgármester 

A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásainak elszámolása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

65/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
szalgálatot teljesítő egyházak 2013. évi támogatásának elszámolása keretében 

l. a Budapest Kőbányai Református Egyházközség, 
2. a Budapesti Zsidó Hitközség, 
3. a Kőbányai Szent György Plébánia, 
4. a Kőbányai Szent László Plébánia, 
5. a Lengyel Perszonális Plébánia, 
6. a Rákosfalvi Református Egyházközség, valamint 
7. a Szent Család Plébánia 

beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. Kerületi 
régiója 2013. évi támogatásának elszámolása és a Könyvtár tevékenységéről szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

66/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX:.-XXI.-XXIII. kerületi régiója 
2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi régiójának 2013. évben 
nyújtott l millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

27. napirendi pont: 
A Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolása és az Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

67/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2013. évi támogatásának az elszámolásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesületnek 2013. évben nyújtott l 200 OOO forint támogatásról szóló elszámolását 
elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Muzsikáló 
Kőbánya Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

28. napirendi pont: 
A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

68/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Radar Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

29. napirendi pont: 
A Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott 

támogatás elszámolása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

69/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott támogatás 
elszámolásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Református Templom ólomüvegablakainak felújításához nyújtott a 4 161 OOO Ft támogatásról 
szóló elszámolást elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

70/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter 
Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) támogatási kérelmét elutasítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
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31. napirendi pont: 
Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési 

Szabályzatának véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata (Agócs Zsolt 
szóbeli módosító javaslatára), hogy a határozattervezet l. melléklet 4.2. pontjában szereplő "a 
meglévő lakóterületek zavarása miatt" szövegrész helyébe "az érintett területek jelenlegi 
túlterheltsége miatt" szöveg lép. 
Indokolás: a Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervében nem szerepel a főváros 
zajtérképe, amely további fejlesztéseknek irányt mutathatna. 

(87/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 87/1. módosító javaslatot. 

Radványi Gábor: Részt vett a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége ülésén, ahol 
egyhangúan nem támogatták a Fővárosi Településszerkezeti Tervet és Fővárosi Rendezési 
Szabályzatát. A Kőbányai Önkormányzat azt mondta, ha a módosítások beépítésre kerülnek, 
akkor támogatui fogják. 

Elnök: A Kőbányai Önkormányzat úgy utasítja el, hogy akkor mondják azt, hogy támogatják, 
ha beépítik a javaslataikat. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatról a 87 /l. módosító javaslat figyelembevételével. 

71/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési 
Szabályzatának véleményezéséről 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatnak a 
tervezetével kapcsolatban az l. melléklet szerinti észrevételeket teszi. A Képviselő-testület az 
észrevételek elfogadása esetén a tervezetekkel egyetért. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Főépítészi Csoport 

l. melléklet a 71/2014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros 
Fővárosi Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatnak a tervezetéhez 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi 
észrevételeket teszi: 

l. Az új TSZT és az FRSZ alapvetőerr illeszkedik a magasabb szintű jogszabályi 
előírásokhoz és valóban összvárosi érdekű szabályokat tartalmaz, viszont - a jogszabályi 
előírásoknak való megfelelésből adódóan - rendkívül bonyolulttá és nehezen átláthatóvá 
válik a településrendezési mutatók, viszonyszámok alkalmazása, így a területfelhasználási 
egységek megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége valamint az egyes területek 
beépítési magasságára vonatkozó szabályozás. Jogbizonytalanságat eredményez a 
területfelhasználási egységre alkalmazott előírások tömbökre történő lebontása a kerületi 
szintű tervekben. Az építésjogi szabályozási elemeket a kerületi önkormányzatnak kell 
meghatároznia, növelve így a kerületekre háruló kártalanítási kötelezettségeket 

2. Kedvező, hogy a TSZT a kerületi településrendezési eszközök készítésére vonatkozó 
"rugalmassági szabályokat" is tartalmaz. Ugyanakkor az alkalmazás során szükségessé 
válhat a TSZT, illetve az FRSZ módosítása, melyre vonatkozó eljárás kidolgozása nem 
történt meg. 

3. Kőbánya területén jelentős az alulhasznosított munkahelyi területek aránya, ezért 
lényeges, hogy a fővárosi településrendezési tervek meghatározott elvek alapján e 
barnamezős területek pozicionálását elősegítő beépítési sűrűség meghatározására 
törekedtek. E területeken nem cél új környezetterhelő termelőtevékenységek 

megtelepedése, viszont az intenzívebb hasznosítás érdekében a jelenleg csak elszórtan 
jelen lévő azon funkciók megtelepülésének ösztönzése szükséges, amelyek egyrészt a 
gazdaságfejlesztés fő irányának megfelelő, jelentős hozzáadott értéket termelő tudás
intenzív ágazatok megjelenését jelenti, másrészt olyan termelő ágazatok jelenlétét, 
amelyek környezetbarát technológiát alkalmazva, de mégis termelő tevékenységet 
folytatnak. 

A TSZT figyelembe veszi a gazdasági környezet változását, alakulását, és indokolt esetben 
átmeneti területhasználatot jelöl annak érdekében, hogy a kerületi szintű tervben a TSZT-vel 
való összhang akkor is biztosítható legyen, ha a változással érintett terület a kerületi 
terveszköz készítése időpon~ ában a végleges területfelhasználási kategóriára még nem érett 
meg (pl. intézményi kijelölés helyett még gazdasági terület is kijelölhető). Az átmeneti 
hasznosítás, ezáltal az ütemezett területfelhasználás lehetősége biztosított kerületünkben pl. a 

Lampart területén (Vaspálya u.- Kőér u.- Cserkeszu.-Lámpagyár u. tömbje), Richter 

Nyrt. melletti lakótömbben (Kőér u.- Gyömrőiút-Örményu.-Cserkesz u. tömbje), Latex 

fatelep tömbjében (Maglódi út- Sírkert u. kereszteződésénél). 

Szintén fontos kerületünk fejlődése szempontjából a fejlesztésre kijelölt területek "Jelentős 
változással érintett területek" -ként történő kijelölése (S 1 területe, Cantani Textilgyár és a volt 
BVG területe, Lampart mindkét területe, Akna bányától északra eső munkahelyi terület, 
Maglódi úti volt Glóbusz Zrt. telephelye). 

Ezen területek jelenleg részben használaton kívüliek, részben alulhasznosítottak A 
területek belső tagolását, differenciált használatát a kerületi építési szabályzatban kell 
meghatározni, a tervezett területhasználattal összhangban a közlekedési célú területekkel 
és zöldterületekkel együtt, a TSZT szerinti területfelhasználási arányok alapján. 

Összegezve: Kőbánya területeire vonatkozóan jelentős fejlesztési potenciált (a beépítési 
sűrűség lehetséges növekménye) biztosít a TSZT az átalakuló, jelentős változással érintett, 
jelenleg alulhasznosított területeken (FRSZ 8. oldal ábra), egyúttal megfelelő 
rugalmasságra ad lehetőséget az új kerületi terveszközök készítésénéL 

50 



4. A TSZT feladata a műszak:i infrastruktúrahálózatok elrendezésének meghatározása, ezen 
belül a fővárosi közlekedési infrastruktúra területbiztosítása is. A megfelelő közlekedési 
kapacitás és kapcsolatok biztosítása nem csak a meglévő beépített területekhez 
kapcsolódóarr szükséges, hanem a fejlesztési lehetőségekkel rendelkező térségekhez is. 

Elsődleges ugyanakkor, hogy a kerület és lakossága számára a meglévő és tervezett, 
szerkezetet meghatározó közlekedési elemek távlatban se jelentsenek indokolatlan többlet 
környezeti terhelést, Ezért kérjük felülvizsgálni a kerületünket érintő fővárosi jelentőségű 
tervezett utak szükségességét, és szerepük újragondelását a következők szerint: 

4.1. A közlekedési rendszert érintő legjelentősebb hálózati változtatási javaslat a Tárna 
utcai átkötés megszüntetése, melynek indoka egyrészt, hogy a vasút által elválasztott 
területek összekapcselását távlatban a közelben tervezett Körvasút menti körúti 
átvezetés és az új alternatív nyomvonal átvezetése is biztosítani tudja, másrészt a 
térségre készülő kerületi tervben a területek feltárására tett közlekedési javaslatok 
rövidebb időtávban jelenthetnek kedvező megoldást. 
Ennek lényege a Sibrik Miklós út és a Tárna utca kapcsolatát biztosító útátvezetés, 
mely a másik irányban a Kozma utca- Jászberényi út irányú kapcsolatot is fontos 
szerkezeti elemként kezeli. Az átvezetés a meglévő Venyige utca j elenleg 
zsákutcaszerű végpontjából az erdő besorolású terület határán két irányban elágazna, 
egyrészt a Gránátos utca- Tárna utca, másrészt a Kozma utca- Jászberényi út felé. 
Az utóbbihoz csatlakozik a Kozma utca felőli út továbbvezetése. A javasolt 
úthálózati rendszer megoldja a tágabb térségi kapcsolatokat (Tárna utcai átvezetés), a 
lokális környezetben hiányzó összeköttetést (Sibrik Miklós út - Kozma utca, 
Jászberényi út), továbbá a tömbbelső feltárását. Ugyanakkor a korábbi közlekedési 
tengely részbeni elterelődése valamelyest csökkentené aMaglódi út és Kozma utca 
érintett szakaszai, a Sírkert utca és az Újhegyi út forgalmát 

4.2. Kőbányát közvetlenül érintő további jelentős hálózati értékű közúti fejlesztések a 
Külső keleti körút a XVII. kerület határán és az M4 autópálya fővárosi bevezető 
szakasza, melyek újragondelását kérjük az érintett területek jelenlegi túlterheltsége 
miatt. 

5. A XVI. és a XVII. kerület Kőbányával szomszédos területein a' korábban "MZ" Gelentős 
zöldfelületű munkahelyi területek) keretövezetbe sorolt telkek a TSZT-ben "Gksz-2" 
(Gazdasági, jellemzőerr raktározást, termelést szolgáló terület) területfelhasználási 
egységbe kerülnek, jelentős fejlesztési lehetőséget tartalmazva. E területek megközelítését 
a Jászberényi út és a Keresztúri út biztosítja, amelyek terhelése tovább nem növelhető. 
Mivel a tervezett fejlesztés jelentős további közúti forgaimat generálna, ezért a kerület 
részéről nem támogatható ezen területek javasolt felhasználása, csak a kapcsolódó 
szükséges infrastruktúra kerületet nem terhelő megvalósítása esetén. 

6. A Kőbányán lévő bányaterületek újrahasznosításának lehetősége befolyásolta a 
"Megújuló energiaforrás hasznosítási területe" (Kb-En) területfelhasználási egység 
kijelölésének javaslatát, melyet részben tartalmaz a terv a volt Akna-bánya területén. E 
területen a számottevő beépítéssei nem járó, megújuló energiaforrás hasznosítását 
szolgáló energiapark és kapcsolódó létesítményei helyezhetők el, mint pl. depóniagáz
telep, biogáztelep, napelem és napkollektor-park. Kérjük a terület további kiterjesztését, 
legalább a hatályos TSZT-benjelölt megszűnő fejlesztési terület mértékéig. 

7. Részletes észrevételek a szerkezeti tervlapokhoz: 

7 .l. Területfelhasználás tervlap 
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7.1.1. A Hős utca 15. szám alatti lakóingatlaura is kérjük a jelentős változással 
érintett terület jelölés kiterjesztését. 

7.1.2. A Kerepesiút-Keresztúri út- Gyakorlóu.-Hatház u. tömbben a jelenlegi 
KSZT megengedi a lakásépítést. VI-2 övezetet kérjük a Gksz-1 átmeneti 
hasznosítás jelölésset 

7.1.3. A Rákos patak menti erdősáv besorolása "EK" - közjóléti erdő besorolásba 
került a "TK"- természet közeli terület helyett. Kérjük megvizsgálni, hogy a 
védett területek kijelölésével összhangban van-e. 

7.1.4. A Maglódi út - Újhegyi út - Sírkert u. tömb Maglódi út menti telkeit a 
lakóterület közelsége miatt VI-2 intézményterület (Gksz-2) átmeneti 
hasznosítással kérjük jelölni. 

7.1.5. Üllői út- Száva u. - Basa u. - Kőér u. tömbben a VI-2 és a Zkp övezet 
határát kérjükjavítani a hatályos KSZT alapján 

7.1.6. A Szentimrey u.- Sörgyár u.- Sibrik Miklós út- Maglódi u. tömbben az Lk-
2 övezetbe kerüljön bele aMaglódi út felöli lakóépület telke. 

7.1.7. A Gitár u. - Maglódi út- Bodza u. - Sörgyár utcai tömböt a lakóterületek 
közelsége, valamint a területek jellemzőerr nem termelő hasznosítása miatt 
Gksz-2 helyett Gksz-1 övezetbe kérjük átjavítani. 

7.2. Közlekedési tervlap 

7.2.1. A meglévő P+R parkoló jelölésben nincs különbség a teljes egészében 
meglévő és a meglévő + fejlesztendő parkoló szám között, kérjük ennek 
átgondolását, és új jelölés alkalmazását. 

7.3. Az épített környezet értékeinek védelme tervlap - A műemlékek és műemléki 
környezetek közül kérjük ellenőrizni az alábbi adatszolgáltatások helyességét: 

7.3.1. Ihász u. 27-29. (hrsz: 41453) Vízműtelep: Tudomásunk szerint az ideiglenes 
védettség lejárt, a műemlékké nyilvánítás nem történt meg. 

7.3.2. Az alábbi műemlékek műemléki környezete hiányzik a térképről: 

Szent László templom (hrsz 39124) 
Szent László Gimnázium (hrsz 39182) 
Kápolna tér Contikápolna (hrsz 41455) 
Csősztorony (hrsz 41315) 

7.3.3. A MÁV Északi Járműjavító telke (hrsz 38920) műemléki környezet, az egyes 
épületek a műemlékek. [53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet] 

7.3.4. Ellentmondás van a KVSZ-ben rögzített régészeti terület és a TSZT tervlapja 
között, kérjük ennek tisztázását. 

7.4. Zöldfelület- táj- és természetvédelem tervlap 

7 .4.1. Az Óhegy park megőrzendő térszerkezete miatt a park területére a 
karakterében megőrzendő közparkjelölést kérjük feltüntetni. 

7.4.2. A Felsőrákosi rétek területén többféle jelölés található egymás mellett. A 
léptéket is figyelembe véve a jobb érthetőségmiatt javasoljuk, hogy a felületi 
(nem vonalas) jelöléseknek legyen kontúrja. 
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7.4.3. A papír alapú terviapon a meglévő és tervezett településképvédelmi 
jelentőségű fasor jelölésének színe nagyon hasonló, nehéz a 
megkülönböztetése. 

7.5. Védelmi és korlátozási területek tervlap 

7.5.1. A mikrohullámú sáv miatti magassági korlátozást tartalmaz a KVSZ védelmi 
és korlátozási tervlapja, amely a TSZT védelmi és korlátozási tervlapján nem 
jelenik meg. Kérjük ennek tisztázását. 

8. Budapest Településszerkezeti Terve területfelhasználási egységei alapján a Fővárosi 

Rendezési Szabályzat rögzíti az egyes területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét, 
amely alapján a KVSZ fogja rögzíteni a területfelhasználási egységeken belüli egyes 
telkekre vonatkozó beépítési paramétereket. A számítás alapja a beépítési sűrűség és az 
egyes területfelhasználási egységek területe, ezért elengedhetetlen mindkét érték pontos 
ismerete. Ezért szükségesnek tartjuk a területfelhasználási egységeket tartalmazó térképi 
réteg digitálisan, térinformatikai rendszerben kezelhető módon történő átadását a kerületi 
önkormányzatok részére annak érdekében, hogy beépítési paraméterek számításhoz 
szükséges kiinduló területi adatok egyértelműen, pontosan rögzítve legyenek. 

32. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Gazdasági Bizottság módosító javaslata, Gerstenbrein György javaslata alapján, hogy az l. 
és 2. határozattervezetben meghatározott határidőben szereplő "2013." szöveg helyébe 
"'2014." szöveg lép. 
Indokolás: valószínűleg gépelési hibamiatt téves dátum szerepel. 

(115/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 115/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egymás után a 
határozati javaslatokra a 115/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

72/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázat 
elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 
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2. Az l. melléklet 3., 9., 13. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződés 
abban az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló határidőben a pályázó a 
Polgármesteri Hivatal felhívásában szereplő kiegészítést megteszi. 
3. A Képviselő-testület az l. melléklet 1., 2., 4., l O., ll., 12. pontjában meghatározott pályázó 
esetében a támogatási szerződést a nyertes pályázóval és kivitelező vállalkozóval köti meg. A 
támogatási összeg kifizetése - a szerződés szerinti teljesítés esetén - a kivitelező részére 
történik. 
4. A Képviselő-testület az l. melléklet 5., 6., 7., 8. pontjában meghatározott pályázó esetében 
a támogatási szerződést megköti. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás 
folyósítása iránt intézkedjék 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 

J. melléklet a 7212014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

A 2013. évi elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez megítélt támogatások 

Sor- Pályázó megnevezése Pályázó címe Megítélt 
szám támogatás 

ll. Társasház, Harmat u. 150- 1104 Budapest, Harmat u. 150-156. 300 OOO Ft 
l 156. 

2. Társasház, Lavotta u. 9-15. 1104 Budapest, Lavotta u. 9-15. 300 OOO Ft 

3. Gergely-Tavas-Bányató ll 08 Budapest, Tavas u. 4. 100 OOO Ft 

l 
l 002 Társasház 

4. Társasház, Fokos u. l. 1108 Budapest, Fokos u. l. 111 760Ft 

5. Kőbánya-Újhegyi ll 08 Budapest, Kővágó u. 12. 150 590 Ft 
l 

Lakásfenntartó Szövetkezet ! 
i 

(1108 Budapest, Mélytó u. 6-l 

i 
l 8.) i 
l 6. Kőbánya-Uj hegyi ll 08 Budapest, Kővágó u. 12. 150 590 Ft 

i Lakásfenntartó Szövetkezet 
j (1108 Budapest, Pára u. 6-8.) l 

. 7. Kőbánya-Ujhegyi 1108 Budapest, Kővágó u. 12. 150 819 Ft 
Lakásfenntartó Szövetkezet 
(1108 Budapest, Pára u. 2-4.) 

8. Kőbánya-Újhegyi ll 08 Budapest, Kővágó u. 12. 150 819 Ft 
Lakásfenntartó Szövetkezet 

l 
(1108 Budapest, Kővágó u. 
18-20.) 

! 9. 
l Társasház, Szállás u. ll/B ll 07 Budapest, Szállás u. 11/B. 72 OOO Ft 
! 

: 10. Kőér köz 13-23. Társasház ll 03 Budapest, Kőért köz 13-23. 300 OOO Ft 
i 
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' 
l 

l 

ll. Társasház, Mádi u. 61. 1105 Budapest, Mádi u. 61. 77 300 Ft 

12. Társasház, Harmat u. 92/A ll 04 Budapest, Harmat u. 921 A 77 300 Ft 

13. Kápolnakert Társasház ll 05 Budapest, Ihász u. 22-24. 268 OOO Ft 

Megítélt támogatások bruttó összege: 2209178Ft 

73/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó 
pályázati kiírásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
hatályba lépését követően tegye közzé. 
Határidő: 2014. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 

(A határozat l. me ZZékleteként szereplő pályázati felhívás és annak 1-7. mellékletének szövege 
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program- I. forduló" elnevezésű pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

74/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat 

. kiírásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "2014. évi 
Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezéssel természetes személyek részére 
pályázatot hirdet az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási 
Program- I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges, a 2013. december 16-
án megkötött együttműködési megállapodás módosítására a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt.-vel. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási 
Program - I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési 
megállapodás megkötésére a komposztáló eszközöket használókkaL 
4. A Képviselő-testület felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a 
komposztáló eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre. 
Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A komposztálási program felhivás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

34. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

35. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014.1-111. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. I-III havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 
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36. napirendi pont: 
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak és körzet nélküli póttagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése,(kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Somlyódy Csaba: Kérdezi, hogy elegendő létszám jelentkezett a szavazatszámláló 
bizottságokba? Háromszor annyian vannak? 

Dr. Szabó Krisztián: A legtöbb jelentkező a határidő vége felé jött, valóban nehezen indult 
be a jelentkezési hullám, de nem hosszabbítottak határidőt Egyrészt a hetvenhat 
szavazókörben a kötelezően biztosítandó három tag megvan és a páttagok esetében körülbelül 
négyszeres a túljelentkezés. Nem kívánt szelektálni a jelentkezők között, hogy a páttagok 
közé bekerülne-e, vagy sem, ennyi páttagot csak nagyon extrém esetben vennének igénybe. 
Fontos elmondani, hogy a munkát nem végző póttag számárajuttatás nem jár. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a 
határozati j avaslatokra. 

75/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az l. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
1.1. Galuskáné Fintor Marianna Valériát (született: 1971. 07. 07.), 
1.2. Györgyfy Beatrix Katalint (született: 1983. 02. 22.), 
1.3. Kiszely Nándor Balázst (született: 1982. 04. 08.) 
megválasztj a. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
2.1. Bácsiné Oláh Zsuzsannát (született: 1982. Ol. 07.), 
2.2. Kovács Zsoltot (született: 1990. ll. 21.), 
2.3. Jóga Dianát (született: 1994. 07. 30) 
megválasztj a. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 3. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
3.1. Abrusán Gábort (született: 1982. 12. 15.), 
3.2. Nagyné Lajkó Évát (született: 1968. 12. 31.), 
3.3. Szombati Glóriát (született: 1990.04. ll.) 
megválasztj a. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 4. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
4.1. Benedek Dorottyát (született: 1990. 07. 25.), 
4.2. Docsev Edinát (született: 1977. 09. 21.), 
4.3. Kiss Koppányt (született: 1986. 06. 19.) 
megválasztj a. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 5. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
5.1. Csák Judit Katalint (született: 1976. 02. 05.), 
5.2. Kálmán Istvánt (született: 1950. 04. 07.), 
5.3. Kovács László Sándomét (született: 1958. 12. 22.) 
megválasztj a. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 6. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
6.1. Decsi Margitot (született: 1945. Ol. 03.), 
6.2. Markoviené Szekér Ilonát (született: 1955. 02. 17.), 
6.3. Papp Gábort (született: 1978. 09. 28.) 
megválasztj a. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 7. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
7.1. Katzer István Lászlónét (született: 1963. 08. 23.), 
7.2. Siklósi Katalin Anitát (született: 1976. 07. 28.), 
7.3. Takács Bernadett Anitát (született: 1985. 04. 15.) 
megválasztj a. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 8. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
8.1. Baleczky Ivánnét (született: 1947. 05. 23.), 
8.2. Csedő Beátát (született: 1979. 06. 22.), 
8.3. Kiss Judit Máriát (született: 1991. Ol. 21.) 
megválasztj a. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 9. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagj ává 
9.1. Bosch Andrást (született: 1964. 06. Ol.), 
9.2. Lengyel Gabriella Máriát (született: 1958. 02. 10.), 
9.3. Somogyi Sándor Péterrrét (született: 1951. 08. 02.) 
megválasztj a. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a l O. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
10.1. Kiss Ferencet (született: 1962. 09. 10.), 
10.2. Pozsgai András Tamást (született: 1981. 02. 24.), 
10.3. Sárközi Elemért (született: 1980. Ol. 30.) 
megválasztj a. 
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ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a ll. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
ll. l. Czene Károlynét (született: 1953. 04. 26.), 
11.2. Gyányiné Bőti Katalint (született: 1963. 09. 18.), 
11.3. Kiss Ferencet (született: 1992. 07. 21.) 
megválasztj a. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 12. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
12.1. Geri Katalint (született: 1962. 05. 31.), 
12.2. Lázár Viktória Alexandrát (született: 1989. 03. 02.), 
12.3. Pusztai Jenő Dávidot (született: 1983. Ol. 18.) 
megválasztj a. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 13. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
13.1. Kardos Gábort (született: 1970. 06. 03.), 
13.2. Sarkisoff Atort (született: 1974. 10. 09.), 
13.3. Tasnádi Zsombort (született: 1992. ll. 18.) 
megválasztj a. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 14. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
14.1. Bárány Istvánnét (született: 1955. 05. 08.), 
14.2. László Bálintot (született: 1995. 04. 14.), 
14.3. Tapodi Attila Rezsőnét (született: 1954. 02. 07.) 
megválasztj a. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 15. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
15.1. Fekete Károlyt (született: 1974. 08. 17.), 
15.2. Kézdi Máriát (született: 1962. 06. 14.), 
15.3. Nagy Gábort (született: 1992. 02. 03.) 
megválasztj a. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 16. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
16.1. Koncz Krisztinát (született: 1960. 05. 08.), 
16.2. Mártonffy Melinda Verát (született: 1988. 10. 27.), 
16.3. Somogyvári Bemadettet (született: 1977. 07. ll.) 
megválasztj a. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 17. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
17.1. Gálicz Katalint (született: 1975. 02. 07.), 
17.2. Molnár Melinda Magdolnát (született: 1996. 02. 27.), 
17.3. Tóth Sándort (született: 1968. 09. 20.) 
megválasztj a. 
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18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 18. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagj ává 
18.1. Csomórné Mechler Ida Krisztinát (született: 1967. 05. 05.), 
18.2. Szilágyi Esztert (született: 1978. Ol. 31.), 
18.3. Trója Attilát (született: 1994. 05. 31.) 
megválasztj a. 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 19. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
19.1. Haramza Ágnest (született: 1953. 07. ll.), 
19.2. Jurnyik Mátyást (született: 1949. 10. 19.), 
19.3. Rácz Éva Borbálát (született: 1956. 07. 14.) 
megválasztj a. 

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 20. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
20.1. Fodor Andort (született: 1959. 02. 04.), 
20.2. Jurnyikné Hanusz Máriát (született: 1951. 10. 25.), 
20.3. Kovács István Attilát (született: 1950. 04. 03.) 
megválasztj a. 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 21. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
21.1. Daku Viktort (született: 1991. 03. 26.), 
21.2. Kovács Mónikát (született: 1972. 10. 22.), 
21.3. Rostás Terézt (született: 1954. 12. 13.) 
megválasztj a. 

22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 22. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
22.1. Ferenczi Katalint (született: 1968. 07. 12.), 
22.2. Nagy Györgyöt (született: 1968. Ol. 04.), 
22.3. Tóth Attilát (született: 1987. 07. 27.) 
megválasztj a. 

23. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 23. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
23.1. Gőgös Jenőnét (született: 1953. 03. 27.), 
23.2. Mayer Anikó Klárát (született: 1991. 03. 16.), 
23.3. Torma László Mihálynét (született: 1949. 04. 02.) 
megválasztj a. 

24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 24. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
24.1. Bódi Imrénét (született: 1966.02. 17.), 
24.2. Koczkás Zoltán Árpádot (született: 1952. 12. 19.), 
24.3. Láng Tivadar Jánosnét (született: 1956. 02. 03.) 
megválasztj a. 
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25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 25. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
25.1. Káli Manó Balázst (született: 1995. 09. 18.), 
25.2. Kiss Ákos Jenőt (született: 1954. 06. 16.), 
25.3. Viola Anna Máriát (született: 1954. ll. 04.) 
megválasztj a. 

26. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 26. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
26.1. Blastik Henriket (született: 1951. 08. Ol.), 
26.2. Molnár Istvánnét (született: 1961. 12. 29.), 
26.3. Tóth Zoltánnét (született: 1950. 05. 15.) 
megválasztj a. 

27. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 27. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
27.1. Bálint Klárát (született: 1965. 10. 04.), 
27.2. dr. Hegedűs Károlyrrét (született: 1968. 06. 29.), 
27.3. Varju Emese Dórát (született: 1968. ll. 22.) 
megválasztj a. 

28. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 28. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
28.1. Boglári Ferencnét (született: 1940. 08. 04.), 
28.2. Kaltenecker Rita Renátát (született: 1977. 12. 06.), 
28.3. Kiss Jánosrrét (született: 1943. Ol. 07.) 
megválasztj a. 

29. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 29. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
29.1. Bakó Edinát (született: 1984. 05. 22.), 
29.2. Felvirrezi Gyöngyi Zsuzsannát (született: 1954. 04. 06.), 
29.3. Jankó-Brezovay Ferenc Dezsőnét (született: 1944. 05. 09.) 
megválasztj a. 

30. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 30. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
30.1. Horváth Mirtill Katalint (született: 1993. 12. 02.), 
30.2. MarikÁlmos Gézát (született: 1982. 09. 14.), 
30.3. Stoica Liviu-Carolt (született: 1956. 10. 16.) 
megválasztj a. 

31. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 31. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
31.1. KérinéMurinKrisztinaÉvát(született: 1963. 05.13.), 
31.2. MártonAndrást(született: 1978.07. 06.), 
31.3. Szeremlei-Szabóné Bélteki Tünde Erikát (született: 1970. 05. 24.) 
megválasztj a. 
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32. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 32. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
32.1. Bődy Istvánt (született: 1974. 10. 21.), 
32.2. Szabadiné Zink Erika Arankát (született: 1968. 02. 21.), 
32.3. Varga Mihályt (született: 1953. 02. 13.) 
megválasztj a. 

33. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 33. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
33.1. Halmáné Bányai Katalint (született: 1969. 09. 23.), 
33.2. Kletner Viktomét (született: 1967. 07. 17.), 
33.3. Lizák Sándor Marcelit (született: 1995. 07. Ol.) 
megválasztj a. 

34. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 34. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
34.1. Masevela Renátát (született: 1980. 03. 14.), 
34.2. Molnár Dávidot (született: 1993. 06. 18.), 
34.3. Szabó Anna Margitot (született: 1951. 08. 05.) 
megválasztj a. 

35. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 35. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
35.1. Deákné Örömi Zsuzsannát (született: 1963. 06. 20.), 
35.2. Dejcző Gábort (született: 1967. 04. 28.), 
35.3. Pálfi Rozáliát (született: 1981. 06. 18.) 
megválasztj a. 

36. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 36. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
36.1. Kádár Marianna Andreát (született: 1969. 12. 12.), 
36.2. Kürtösi Konrádot (született: 1974. 02. 12.), 
36.3. Szőcs Béla Leventét (született: 1993. 05. 23.) 
megválasztj a. 

37. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 37. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
37.1. Bicsak Erzsébetet (született: 1955. 09. 28.), 
37.2. Sárköziyné Csatári Erzsébetet (született: 1961. 10. 26.), 
37.3. Tornyai Anna Nikolettát (született: 1982. 10. 24.) 
megválasztj a. 

38. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 38. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
38.1. Kiss Máriát (született: 1943. 05. 03.), 
38.2. Molnár Krisztinát (született: 1987. 03. 18.), 
38.3. Strasser Éva Ilonát (született: 1953. 07. 08.) 
megválasztj a. 
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39. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 39. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
39.1. Kincsók Róbert Bélánét (született: 1943. 06. Ol.), 
39.2. Pálinkás Sándort (született: 1967. 09. 05.), 
39.3. Török Miklós Pétert (született: 1945. ll. 14.) 
megválasztj a. 

40. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 40. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
40.1. Sebestyénné Palacsai Tímea Évát (született: 1971. 02. 15.), 
40.2. Török Miklósnét (született: 1949. 10. 28.), 
40.3. Turcsik Anikót (született: 1975. 07. 29.) 
megválasztj a. 

41. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 41. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
41.1. Derdák Gyöngyit (született: 1964. 08. 26.), 
41.2. Mohácsi Józsefet (született: 1984. 02. 20.), 
41.3. Molnár Beátát (született: 1986. 10. 16.) 
megválasztj a. 

42. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 42. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
42.1. Ecseghy Lászlót (született: 1960. 09. 27.), 
42.2. Nagy Renátát (született: 1989. 12. 04.), 
42.3. Sutka Erika Szilviát (született: 1979. 10. 23.) 
megválasztj a. 

43. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 43. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
43.1. Davidavies Sándor Istvánt (született: 1960. 09. 15.), 
43.2. Kovács Alfrédot (született: 1969. ll. 29.), 
43.3. Pósfai Gyula Zoltánt (született: 1963. 02. 28.) 
megválasztj a. 

44. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 44. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
44.1. Dobos Attilát (született: 1990. 07. 19.), 
44.2. Hoffmann Alexandrát (született: 1987. 07. 27.), 
44.3. Szajkáné Dócza Angyalkát (született: 1953. 10. 28.) 
megválasztj a. 

45. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 45. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
45.1. dr. Bertók-Varga Gábort (született: 1971. ll. 18.), 
45.2. Dani László Tibomét (született: 1942. 12. 06.), 
45.3. Harmanné Nemesi Bernadett Máriát (született: 1974. Ol. 29.) 
megválasztj a. 
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46. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 46. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
46.1. Harasztiné Horváth Katalint (született: 1942. 07. 13.), 
46.2. Krauczy Hemiettet (született: 1970. Ol. 26.), 
46.3. Szabó Gyulánét (született: 1955. 02. 26.) 
megválasztj a. 

47. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 47. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
47.1. Lázár Zoltán Rolandot (született: 1993. 08. 18.), 
47.2. Monostori Csabát (született: 1963. 02. 28.), 
47.3. Takács Gyulánét (született: 1966. 07. 12.) 
megválasztj a. 

48. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 48. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
48.1. Balogh Ritát (született: 1975. 05. 30.), 
48.2. Hiruberger Istvánt (született: 1954. 05. 16.), 
48.3. Nagy Zsoltot (született: 1975. 02. ll.) 
megválasztj a. 

49. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 49. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
49.1. Bognár Martint (született: 1968. 08. 13.), 
49.2. Németh Sándort (született: 1970. 08. 28.), 
49.3. dr. Szendi Gyula Józsefet (született: 1954. 09. 08.) 
megválasztj a. 

50. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 50. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
50.1. Fokt István Imrét (született: 1963. ll. 15.), 
50.2. Kutiné Ádám Szilviát (született: 1972. 12. 06.), 
50.3. Patyi Évát (született: 1967. 10. 31.) 
megválasztj a. 

51. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 51. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagj ává 
51.1. Gutyán Krisztián Ádámot (született: 1990. 08. 07.), 
51.2. Tóth Ferenc Imrét (született: 1941. ll. 23.), 
51.3. Zamóczay Ferenc Gábort (született: 1967. 12. 14.) 
megválasztj a. 

52. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 52. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
52.1. Dimer JózsefGusztávnét (született: 1956. 03. 30.), 
52.2. Gutyán Jánost (született: 1954. 10. 23.), 
52.3. Udvorka Tibor Józsefnét (született: 1954. 07. 27.) 
megválasztj a. 
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53. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 53. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
53.1. Ferenczi Károlyt (született: 1958. 06. 19.), 
53.2. Kátai Tibor Jánosrrét (született: 1959. ll. 04.), 
53.3. Prepuk Lászlót (született: 1967. 09. 06.) 
megválasztj a. 

54. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 54. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
54.1. Fedór Rózsát (született: 1957. 02. 24.), 
54.2. Iván Nikolettet (született: 1993. ll. 03.), 
54.3. Zimonyi Gábort (született: 1959. 10. 10.) 
megválasztj a. 

55. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 55. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
55.1. Hidvégi Gergőt (született: 1993. 07. 06.), 
55.2. Kalászi Eszter Erzsébetet (született: 1956. 02. 12.), 
55.3. Ocztos Mihályt (született: 1974. 03. 09.) 
megválasztj a. 

56. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 56. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
56.1. Békefiné Schnór Andreát (született: 1979. 09. 22.), 
56.2. Hamagyák Tündét (született: 1972. 02. 17.), 
56.3. Mayer Martin Markót (született: 1992. 10. 12.) 
megválasztj a. 

57. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 57. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
57.1. Bécs Lajosnét (született: 1956. 12. 27.), 
57.2. Pászthy Dávid Márkot (született: 1988. Ol. 07.), 
57.3. Vajda Franciska Katalint (született: 1985. 02. 21.) 
megválasztj a. 

58. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 58. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
58.1. Bagdiné Kleinheincz Ágnest (született: 1976. 05. 21.), 
58.2. Barabás Géza Balázst (született: 1990. Ol. 29.), 
58.3. Kalász Hajnalka (született: 1972. 02. 05.) 
megválasztj a. 

59. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 59. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
59.1. Darida Esztert (született: 1967. 04. 24.), 
59.2. Horváth Katalint (született: 1958. 10. 26.), 
59.3. Németh Tamás Lászlót (született: 1965. 08. 07.) 
megválasztj a. 
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60. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 60. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
60.1. Kálnokiné Varga Irént (született: 1972. ll. 08.), 
60.2. Nyulasi Zoltán Istvánt (született: 1969. ll. ll.), 
60.3. Vallentin Erikát (született: 1967. 08. 10.) 
megválasztj a. 

61. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 61. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
61.1. Márton Ildikót (született: 1969. 10. 08.), 
61.2. Szilvássy Pétert (született: 1974. Ol. 02.), 
61.3. Zsellér Gábort (született: 1976. 05. 08.) 
megválasztj a. 

62. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 62. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
62.1. Erdős Róbertet (született: 1985. 12. 10.), 
62.2. Lakatos Anikó Editet (született: 1959. 12. 17.), 
62.3. Newmann Mónikát (született: 1974. 02. 13.) 
megválasztj a. 

63. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 63. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
63.1. Csizmadia Józseflstvánnét (született: 1947. 03. 24.), 
63.2. dr. Dankó Józsefet (született: 1976. 12. Ol.), 
63.3. Lukács Tímeát (született: 1974. 09. 26.) 
megválasztj a. 

64. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 64. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
64.1. Fehémé Varga Anikót (született: 1972. 08. 16.), 
64.2. Izsó Sándort (született: 1946. 12. 15.), 
64.3. Kobzi Erikát (született: 1990. Ol. 05.), 
megválasztj a. 

65. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 65. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
65.1. Balogh Emesét (született: 1973. ll. 16.), 
65.2. Bozsonyik Juliánnát (született: 1963. 07. 20.), 
65.3. László György Józsefnét (született: 1954. 03. 16.) 
megválasztj a. 

66. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 66. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
66.1. Bányai Ágnest (született: 1981. 08. 04.), 
66.2. Dósa Csabát (született: 1978. Ol. 19.), 
66.3. Vanczák Tündét (született: 1976. 05. ll.) 
megválasztj a. 
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67. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 67. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
67.1. Soproni Pál Sándomét (született: 1949. 06. 03.), 
67.2. Száraz Viktóriát (született: 1977. 10. 05.), 
67.3. Szekeres Tamást (született: 1972. 06. 26.) 
megválasztj a. 

68. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 68. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
68.1. KropfZsuzsannát(született: 1957.03. 08.), 
68.2. Taár Lászlót (született: 1989. 10. 27.), 
68.3. Zsida Lászlónét (született: 1956. 09. 04.) 
megválasztj a. 

69. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 69. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
69.1. Burai Rezsőnét (született: 1978. 06. 27.), 
69.2. Katona Krisztina Zsófiát (született: 1974. 12. 28.), 
69.3. Németh Ibolyát (született: 1969. 04. 19.) 
megválasztj a. 

70. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 70. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
70.1. Balogh Ádám Olivért (született: 1983. ll. 26.), 
70.2. KristófMelindát (született: 1990. 05. 18.), 
70.3. Szirányi György Imrét (született: 1950. 12. 10.) 
megválasztj a. 

71. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 71. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
71.1. Fehér Pált (született: 1980. 06. 22.), 
71.2. Felvinczi István Bélát (született: 1981. 08. 28.), 
71.3. Zsellér Máriát (született: 1958. 05. 02.) 
megválasztj a. 

72. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 72. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
72.1. Barati Annát (született: 1955. 02. 20.), 
72.2. Bendl Ottó Lajosnét (született: 1953. 05. 16.), 
72.3. Tasi Ferencnét (született: 1967. 09. 16.) 
megválasztj a. 

73. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 73. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
73.1. Gálicz Vivient (született: 1995. 10. 13.), 
73.2. Gulyás Viktor Györgyöt (született: 1980. 07. 16.), 
73.3. Hosszúné Patonai Rita Annát (született: 1969. 05. 07.) 
megválasztj a. 
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74. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 74. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
74.1. Baloghné Stadler Irént (született: 1956. 10. 29.), 
74.2. Köles Lászlónét (született: 1956. 02. 06.), 
74.3. Pásztor Ágnest (született: 1988. 04. 16.) 
megválasztj a. 

75. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 75. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
75.1. Aba-Juhász Mihályt (született: 1989. 05. 30.), 
75.2. Ádám Györgyöt (született: 1986. 03. 10.), 
75.3. Huszti Sándort (született: 1964. 02. 13.) 
megválasztj a. 

76. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 76. szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjává 
76.1. Balogh Emát (született: 1987. 09. 19.), 
76.2. Bodnár Sándomét (született: 1964. 12. 02.), 
76.3. Kovácsné Gajzer Editet (született: 1956. 09. 06.) 
megválasztj a. 

76/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Budapest Főváros X. kerületben működő szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá 
megválasztj a 

l. Almási Józsefnét (született: 1951. 02. 04.), 
2. Altorjai Sándort (született: 1945. 08. 14.), 
3. Ari Lukácsot (született: 1946. 07.03.), 
4. Ari Lukácsnét (született: 1952. 04. 15.), 
5. Áts Mariannát (született: 1967. 12. 21.), 
6. Bacsik Veronikát (született: 1972. 03. 15.), 
7. Bajor Andrásnét (született: 1938. 07. 05.), 
8. Bakos Gyula Bélánét (született: 1961. 09. 03.), 
9. Balázs Renriettát (született: 1982. 03. 02.), 
10. Bálint Ildikó Anitát (született: 1967. 04. 23.), 
ll. Balogh Mátét (született: 1986. 04. 16.), 
12. Balogh-Bodnár Mónikát (született: 1985. 03. 25.), 
13. Bangha Tamás Krisztiánt (született: 1974. 12. 20.), 
14. Bányai Zsuzsanna Emesét (született: 1980. 10. 18.), 
15. Barna Józsefet (született: 1984. 09. 03.), 
16. Barna Józsefnét (született: 1963. 10. 18.), 
17. Barna Lászlónét (született: 1936. 03. 21.), 
18. Bartos Sándort (született: 1948. 05. 14.), 
19. Basa Imrét (született: 1951. Ol. 21.), 
20. Bécs Lajost (született: 1954. 03. 30.), 
21. Behán Józsefnét (született: 1942. 07. 09.), 
22. Benedek Juliannát (született: 1950. 02. 19.), 
23. Benei Cecília Magdolnát ( született: 1987. ll. O l.), 

68 



24. Besenyeiné Szigligeti Hajnalka Mártát (született: 1972. 03. 25.), 
25. Bodrogi Andrást (született: 1948. 12. 10.), 
26. Bognár Ferencet (született: 1983. Ol. 04.), 
27. Boleráczki Józsefnét (született: 1942. 03. 26.), 
28. Borisz Ilona Katalint (született: 1969. 06. 17.), 
29. Bors Sándort (született: 1942. ll. 25.), 
30. Bóta Lászlónét (született: 1951. 04. 02.), 
31. Csáki Károlynét (született: 1943. 10. 03.), 
32. Csillag Sándor Józsefet (született: 1948. 04. 20.), 
33. Csizmadia Józsefistvánt (született: 1944. 04. 24.), 
34. Dadasev Józsefet (született: 1952. 03. 14.), 
35. Dani Ildikót (született: 1963. 09. 07.), 
36. Darányi Imrét (született: 1940. 03. 22.), 
37. Dávid Zoltánnét (született: 1954. ll. 22.), 
38. Davidavies Lászlónét (született: 1929. 09. Ol.), 
39. Dohos László Istvánt (született: 1954. 08. 18.), 
40. Dósa Melindát (született: 1980. 04. 10.), 
41. Dölle Zsoltot (született: 1946. 10. 03.), 
42. Döme Lajos Jánosnét (született: 1947. 03. 23.), 
43. Dr. Clamba Viktóriát (született: 1986. 09. 18.), 
44. Dr. Gajdácsiné dr. Lukács Sárát (született: 1946. 09. 19.), 
45. Dr. Paskó Józsefet (született: 1944. 07. 13.), 
46. Dr. Ruszin Éva (született: 1942. 09. 21.), 
47. Dr. Szabó Gyulát (született: 1945. 09. 27.), 
48. Dr. Tőkés Péternét (született: 1946. Ol. 24.), 
49. Drahos Andreát (született: 1983. 09. 08.), 
50. Ducsai Imrét (született: 1955. 09. 12.), 
51. Erdei Józsefet (született: 1951. 05. 15.), 
52. Erdélyi Zsuzsannát (született: 1986. 08. 27.), 
53. Erdélyi Péterné (született: 1955. 05. Ol.), 
54. Erdősi Józsefnét (született: 1939. 08. 09.), 
55. Ésikné Spáczay Zsuzsanna Beátát (született: 1961. 04. 12.), 
56. Fabók György Mihálynét (született: 1947. Ol. 30.), 
57. Faragó Mihály Gézánét (született: 1939. 08. 30.), 
58. Farkasné Hambalgá Évát (született: 1973. 04. 19.), 
59. Fejes Istvánt (született: 1945. 06. 08.), 
60. Felvinczi Istvánt (született: 1932. 07. 06.), 
61. Gál Pálnét (született: 1949. Ol. 04.), 
62. Gálicz Józsefnét (született: 1951. 04. 09.), 
63. Gazsik Lajosnét (született: 1944. Ol. 06.), 
64. Gazsóné Kassai Zsuzsannát (született: 1966. 10. 07.), 
65. Gdovin Tibomét (született: 1958. 03. 11.), 
66. Gyányi Gyöngyit (született: 1963. 03. 13.), 
67. Györgyfalvi Sándornét (született: 1939. Ol. 18.), 
68. Gyurok Istvánt (született: 1952. 10. 29.), 
69. Hajnal Irént (született: 1954. Ol. 03.), 
70. Hajnal Tibort (született: 1952. 06. 11.), 
71. Harján Emesét (született: 1973. 08. 05.), 
72. Havas Ildikót (született: 1946. 09. 29.), 
73. Hegyesi István Bélánét (született: 1949. 07. 20.), 
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74. Rende Katalin Margitot (született: 1950. 04. 17.), 
75. Herédiné Szlovák: Magdolnát (született: 1942. 04. 27.), 
76. Herman Gabriellát (született: 1957. 07. 05.), 
77. Hidvégi Gábor Ottónét (született: 1968. 06. ll.), 
78. Hoffmann Annát (született: 1964. 08. 16.), 
79. Homoki Gábor Sándort (született: 1966. 09. 02.), 
80. Horváth Gézát (született: 1936. ll. 19.), 
81. Horváth Gézánét (született: 1938. 12. Ol.), 
82. Horváth Ildikót (született: 1956. 09. 25.), 
83. Horváth Irén Rozáliát (született: 1962. Ol. 29.), 
84. Horváth JózsefMiklósnét (született: 1945. 04. 19.), 
85. Horváth Mária Jolánt (született: 1953. 07. 06.), 
86. Horváth Nikolett Krisztinát (született: 1992. 02. 24.), 
87. Hosszú Alexandra Ritát (született: 1994. Ol. 16.), 
88. Ivády Gábort (született: 1977. 03. 03.), 
89. Iván Lászlót (született: 1953. 08. 14.), 
90. Iván Lászlónét (született: 1955. 06. 21.), 
91. Jamniczky Zsuzsannát (született: 1969. Ol. 26.), 
92. Jankavics Miklós Pétemét (született: 1947. ll. 16.), 
93. Járfás Katalint (született: 1978. 09. 15.), 
94. Józsa Kálmán Antalt (született: 1939. 07. 22.), 
95. Juhász Gyulánét (született: 1953. ll. 16.), 
96. Juhász Istvánnét (született: 1959. Ol. 13.), 
97. Juhász Sándomét (született: 1947. 05. 14.), 
98. Kalászi Józsefet (született: 1947. 09. 14.), 
99. Káli László Róbertet (született: 1967. 03. 16.), 
100. Kálmán Ferenc Károlyt (született: 1967. 05. 08.), 
101. Kalota Saroltát (született: 1962. 06. 12.), 
102. Kardos Zoltánt (született: 1947. 06. 15.), 
103. Kardosné Domján Tímea Erzsébetet (született: 1965. Ol. 26.), 
104. Kasuba Istvánnét (született: 1956. Ol. 30.), 
105. Kerekes Ilona Máriát (született: 1950. 08. 07.), 
106. Kesztyűs Gabriellát (született: 1968. 07. 12.), 
107. Kiss B. Katalint (született: 1971. 10. 16.), 
108. Kiss Évát (született: 1962. 05. 14.), 
109. Kiss Lászlót (született: 1972. 07. 31.), 
110. Kissné Cseh Judit Katalint (született: 1967. 03. 03.), 
lll. Kittrich JózsefKárolynét (született: 1951. 07. 04.), 
112. Kliment Lászlónét (született: 1954. 07. 23.), 
113. Klotzné Kecsmár Nikolettát (született: 1979. 05. 10.), 
114. Knakker Norbertet (született: 1983. 05. 28.), 
115. Kobzi Mariaunt (született: 1987. 12. 15.), 
116. Kollati Dánielt (született: 1967. 10. 14.), 
117. Koltainé Menyhárt Ágnest (született: 1958. 03. 15.), 
118. Koncz Lajos Bélánét (született: 1942. Ol. 08.), 
119. Kónya Évát (született: 1951. 04. ll.), 
120. Koósz Ágota Franciskát (született: 1954. 03. 07.), 
121. Kóti Mihályt (született: 1935. 07. 31.), 
122. Kovács Bélát (született: 1953. 04. 12.), 
123. Kovács Ferencnét (született: 1951. Ol. 26.), 
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124. Kovács Ildikó Évát (született: 1967. ll. 22.), 
125. Kovács Istvánt (született: 1948. 02. 22.), 
126. Kovács Istvánnét (született: 1946. 08. 29.), 
127. Kovács Kálmánnét (született: 1942. 12. 13.), 
128. Kovács Lászlónét (született: 1938. 07. 23.), 
129. Kovács Renátát (született: 1995. 07. 06.), 
130. Kovács Sándor Józsefet (született: 1936. 09. 08.), 
131. Kovács-Tokodi Katalint (született: 1977. 09. 10.), 
132. Körtvélyesi Tibomét (született: 1954. 05. 31.), 
133. Kránitz András Ferencet (született: 1949. Ol. 17.), 
134. KristófLászlónét (született: 1969. 12. 25.), 
135. Kurucz Ákost (született: 1957. 07. 05.), 
136. Kuti Adriennt (született: 1994. 10. 03.), 
137. Kürtösiné Merkel Szilviát (született: 1973. 02. 07.), 
138. Lahki Katalint (született: 1955. 02. 14.), 
139. Lajer Andrást (született: 1953. 04. 24.), 
140. Láng Tivadar Jánost (született: 1952. 02. 26.), 
141. Lassán Jánost (született: 1950. 07. 26.), 
142. Lassán Jánosnét (született: 1952. 02. 29.), 
143. László György Józsefet (született: 1952. 08. 18.), 
144. Lázárné Bíró Erzsébet Máriát (született: 1951. Ol. 31.), 
145. Lizák Zsanettet (született: 1987. 04. 22.), 
146. Lovászi József Jánost (született: 1950. 05. 31.), 
147. Lőrincné Kormosói Ilonát (született: 1957. 10. 26.), 
148. Lőrinczi Árpád Szabolesot (született: 1970. 02. 04.), 
149. Mácsikné Szücs Judit, Ilonát (született: 1959. 06. 25.), 
150. Magó Sárát (született: 1944. 04. 17.), 
151. Magyar Antalt (született: 1992. 08. 26.), 
152. Major Gábornét (született: 1948. 08. Ol.), 
153. Majoros Istvánnét (született: 1954. ll. 06.), 
154. Márai Lászlónét (született: 1941. 06. 26.), 
155. Marik Jánost (született: 1941. 05. 06.), 
156. Markovics Ferenc Józsefnét (született: 1934. 07. 03.), 
157. MátéLaurát (született: 1994. Ol. 18.), 
158. Máthé Györgynét (született: 1945. Ol. 31.), 
159. Mátrai Bélánét (született: 1942. 03. 23.), 
160. Megyeri Erzsébet Saroltát (született: 1945. Ol. 23.), 
161. Mészáros Ferenc Tamásnét (született: 1946. 08. 01.), 
162. Mihalicska Katalint (született: 1965. 09. 17.), 
163. Miklós Andrást (született: 1970. 06. 22.), 
164. Miskó János Bélát (született: 1958. 02. 14.), 
165. Mohácsi Lászlónét (született: 1952. Ol. 04.), 
166. Molnár Pétert (született: 1988. 12. 12.), 
167. Molnár Tamást (született: 1989. 09. 30.), 
168. Molnárné SiposOlgát (született: 1965. 10. 27.), 
169. Monek Györgyit (született: 1967. 12. 12.), 
170. Nádudvari Istvánt (született: 1951. 06. 27.), 
171. Nagy Ágota Gizellát (született: 1958. 05. 26.), 
172. Nagy Gábort (született: 1958. 05. 30.), 
173. N agy Gézát ( született: 193 8. 03. 21.), 
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174. Nagy Gézánét (született: 1943. 09. 15.), 
175. Nagy Gézánét (született: 1963. ll. 18.), 
176. Nagy Gyöngyit (született: 1966. Ol. 08.), 
177. Nagy Lajost (született: 1953. 03. 02.), 
178. Nagy Nikolettet (született: 1989. ll. 13.), 
179. NagynéPéntek Ilonát (született: 1960. Ol. 13.), 
180. Német Istvánné (született: 1944. 05. 28.), 
181. Németh Ferencnét (született: 1945. 04. 10.), 
182. Németh Ilonát (született: 1969. 04. 25.), 
183. Németh Sándomét (született: 1938. Ol. 12.), 
184. Nyári Barnabást (született: 1948. 08. 29.), 
185. Nyéki Juliannát (született: 1975. 07. 23.), 
186. Nyománé Fehér Edit Teréziát (született: 1959. ll. Ol.), 
187. Ocztosné Tihanyi Krisztina Juditot (született: 1970. 04. 22.), 
188. Oláh Esztert (született: 1978. 02. 15.), 
189. Oláh György Lajosnét (született: 1953. 02. 17.), 
190. özv. Balogh Istvánnét (született: 1941. 05. 20.), 
191. özv. Boros Ferencnét (született: 1939. ll. ll.), 
192. özv. Darázsi Gyulánét (született: 1948. 09. 23.), 
193. Pál Sándomét (született: 1953. 09. 21.), 
194. Papp Hemiettet (született: 1993. 06. 29.), 
195. Pásztor Csabánét (született: 1953. 06. 16.), 
196. Pataki Erzsébet Katalint (született: 1951. 02. 12.), 
197. Pataki Jánosnét (született: 1952. 08. 23.), 
198. Patkósné Bakó Ildikó Klárát (született: 1958. 03. 21.), 
199. Péli Verát (született: 1957. 03. 22.), 
200. Pilgermayer Bélánét (született: 1950. 04. 28.), 
201. Piniel Gabriellát (született: 1978. 08. 30.), 
202. Pozsár Tamás Gábort (született: 1978. 02. 20.), 
203. Pusztai Jenő Károlynét (született: 1957. 05. 15.), 
204. Püspöki László Tibort (született: 1966. Ol. 24.), 
205. Rácz Éva Ilonát (született: 1947. 07. 31.), 
206. Rácz Józsefnét (született: 1951. 10. 18.), 
207. Rohonczi Ilonát (született: 1947. 09. 07.), 
208. Ruffné Fülöp Zsuzsannát (született: 1979. 12. 07.), 
209. Sallai Lajosnét (született: 1946. 07. 13.), 
210. Sándorné Farkas Katalin Máriát (született: 1954. 10. ll.), 
211. Sárikné Németh Judit Máriát (született: 1950. 05. 26.), 
212. Sárközy Kálmán Pált (született: 1953. 12. 23.), 
213. Sárközy Kitti Adriennt (született: 1990. 08. 03.), 
214. Schablik Hemiknét (született: 1940. 07. 24.), 
215. Schiffné Nagy Editet (született: 1952. ll. 17.), 
216. Schmidt Andrásnét (született: 1944. 08. 04.), 
217. Sebestyén Gyulánét (született: 1943. 08. 09.), 
218. Simsik Antal Tibomét (született: 1952. 12. 04.), 
219. Sirály Gusztávnét (született: 1945. 10. ll.), 
220. Siska Gábor Lászlót (született: 1947. 08. 28.), 
221. Somlai Lászlót (született: 1946. ll. 15.), 
222. Somlainé Nádai Hilda Juditot (született: 1955. 06. 20.), 
223. Somogyi Évát (született: 1958. 10. 30.), 

72 



224. Soós Tamást (született: 1945. 05. 12.), 
225. Stépán Antairrét (született: 1950. 09. 23.), 
226. Szabó Istvánt (született: 1967. 12. 31.), 
227. Szabó Luca Róza (született: 1990. 04. 17.), 
228. Szabó Péter Pálrrét (született: 1961. 09. 26.), 
229. Szalma Lillát (született: 1996. 03. 06.), 
230. Szalóky Béla Mihálynét (született: 1950. 03. 16.), 
231. Széchenyiné Kőhalmi Évát (született: 1971. Ol. 10.), 
232. Szegvári Krisztina Ilonát (született: 1971. 08. 12.), 
233. Szendefi Ildikót (született: 1990. 09. 26.), 
234. Szepesi Attilát (született: 1991. 02. 19.), 
235. Szili László Györgyöt (született: 1955. 04. 18.), 
236. Szintai Istvánnét (született: 1950. 07. 23.), 
237. Taár Nikolettet (született: 1988. 05. 27.), 
238. Takács Antairrét (született: 1957. ll. 18.), 
239. Takács Évát (született: 1953. 09. 21.), 
240. Takács Kitti Mercédeszt (született: 1983. 09. 27.), 
241. Tarsolyné Eötvös Csillát (született: 1947. 05. 12.), 
242. Tasnádi Kálmán Csabát (született: 1952. ll. Ol.), 
243. Tasnádi Kálmán Csabárrét (született: 1954. 12. 20.), 
244. Tátrai Christophert (született: 1994. 04. 20.), 
245. Tímári Lajos Imrét (született: 1938. 03. 05.), 
246. Tógyer Rozáliát (született: 1952. 03. 30.), 
247. Tóth Annát (született: 1957. 12. 04.), 
248. Tóth Györgyit (született: 1974. 12. 14.), 
249. Tóth Gyula Gábornét (született: 1953. 04. 26.), 
250. Tóth Jánosrrét (született: 1957. 05. 09.), 
251. Tóth Zoltánt (született: 1947. 03. 21.), 
252. Tóthné Domoszlai Gizellát (született: 1953. 06. 12.), 
253. Tóthné Gonda Györgyit (született: 1975. 07. Ol.), 
254. Trója Szabinát (született: 1987. 10. 21.), 
255. Tyepkó Tibomét (született: 1935. 10. 20.), 
256. Udvorka Péter Tibort (született: 1981. 12. 17.), 
257. Vági Istvánt (született: 1991. 08. Ol.), 
258. Vándor Dénes Ottót (született: 1945. 05. 17.), 
259. Vándor Dénesnét (született: 1953. 04. 18.), 
260. Vándor Éva Ritát (született: 1991. 07. 05.), 
261. Varga Beáta Margitot (született: 1974. 02. 02.), 
262. Varga Lászlónét (született: 1963. 02. 24.), 
263. Varga Zsófiát (született: 1989. 10. 27.), 
264. Vargáné dr. Feminger Andrea Annát (született: 1953. 10. 05.), 
265. Vég Istvánnét (született: 1942. ll. 06.), 
266. Velekei JózsefKárolyrrét (született: 1949. 07. 27.), 
267. Veres Gyopárd Gabriellát (született: 1992. 03. 31.), 
268. Vigh Zsigmond Jenőt (született: 1949. 02. 17.), 
269. Visolyi Ákos Gusztávot (született: 1951. 04. 19.), 
270. Vitéz Miklóst (született: 1946. ll. 14.). 
271. Ziamái Máriát (született: 1945. 06. 18.), 
272. Zsinkay Lászlónét (született: 1944. 04. 17.). 
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37. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

77/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 

a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
januárjától 2014 júniusáig terjedő időszakra 5000 Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú 
tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak 
2. A Képviselő-testület a 2014 januárjától 2014 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

Sorszám 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 7712014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

Név Pontszám 

Varga Dániel 85 

Orbán Mihály 60 

Horváth Krisztina 58 

Szögi Péter Márk 55 

Farkas Dzsenifer 55 

Bajkai Boglárka 53 

Szinovál István -51 

Szigligeti Balázs 50 

Unger Alíz 50 

Molnár Dávid 50 

Csikes Dénes 50 

Schubert Fruzsina Lilla 50 

Andó András 50 

Varga Nikolett 48 

Péntek Judit 45 

Turi-Kováts Maja 45 

Tyahor Richárd 45 

Phau Thanhan Martin 43 

Laczó Levente 40 

Balassa Alexandra 40 
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21. Zsiga Noémi 40 

22. BóczAmanda 40 

23. Szinovál Anita 40 

24. Tóth Olivér 35 

25. Tóth Terézia 30 

26. Rátky Annamária 30 

27. Kovács Erika 25 

28. Laduczki Dávid Miklós 25 

29. Bahurek Balázs Béla 25 

30. Magyar Petra Júlia 20 

31. Turi-Kováts Soma 20 

32. Szilágyi Márton Attila 15 

2. melléklet a 7712014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

Sorszám Név Pontszám 

l. Csáky Dorottya 80 

2. Dani Richárd 80 

3. Zsolnai Kitti 75 

4. Palágyi Zsolt 65 

5. Szabó Cintia Brigitta 63 

6. Beke Klára 59 

7. Lévay Dániel 55 

8. Farkas Veronika Sára 53 

9. Sztojka Alex 50 

10. Szögi Máté 50 

ll. Unger Judit 50 

12. Lévay Leona 50 

13. Horváth Ernő Zoltán 49 

14. Fehér László 47 

15. Gulyás Gergő 45 

16. Baráth Gergő Ferenc 40 

17. Molnár István Dávid 40 

18. Fejes Vivien 40 

19. AlexaDávid 40 

20. Medve Renáta Virginia 35 

21. Kolatsek Richárd 35 

22. Bahurek Enikő 25 

23. Egresits Ferenc 25 

24. Zsolnai Ibolya 15 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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38. napirendi pont: 
A Elige Vitam-díjra tett javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kértea hivatal munkatársait, hogy készüljön egy összegző anyag, amely tartalmazza 
szinte kivétel nélkül az összes állami vagy egyéb kitüntetést, amelyre a Képviselő-testület 
javaslatot tehet. Az anyag elkészült határidők megjelölésével, hogy mely hónapban kell 
tárgyalniuk adott előterjesztést a Képviselő-testületnek. Az elmúlt időszakban nem nagyon élt 
a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntetésekkel kapcsolatban a felterjesztés 
lehetőségével, márpedig Kőbányán nagyon sok magánszemély, civil, egyéb szervezet, 
intézmény működik, amelyet érdemesnek kell találniuk a felterjesztésre. Az első ilyen 
előterjesztést tárgyalja a Képviselő-testület. Az elkészült anyagot minden képviselőnek meg 
fogják küldeni. 

Dr. Csicsay Claudius Iván szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben 
szereplő az "Életrevaló Karitatív Egyesület" szövegrész helyébe az "Emberbarát Alapítvány" 
szöveg lép. 
Indokolás: a kitüntetésre javasolt Emberbarát Alapítvány az adott szakterületen a 
legkiemelkedőbb munkát végző szervezet. 

(54/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 54/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Messzemenőkig elismeri az Emberbarát Alapítvány tevékenységét, de az ő 
tevékenységüket mások is elismerik, ezért azt javasolja, hogy most olyan szervezetet 
terjesszenek fel a díjra, amelynek ez az elismerés bíztatást jelenthet a jövőre. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 5411. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 
l ellenszavazattal, 12 tartózkodással nem fogadja el az 54/1. módosító javaslatot [78/2014. 
(IL 20.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatról. 

79/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Elige Vitam-díjra tett javaslatról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az 
emberi erőforrások miniszterénél, hogy~ a kerületben a kábítószer elleni küzdelemben végzett 
kiemelkedő tevékenységére tekintettel - az Életrevaló Karitatív Egyesület részére 
adományozzonElige Vitam-díjat. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezést indokolással ellátva 
nyújtsa be a miniszterhez. 

Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

Somylódy Csaba: Megfontolásra javasolja, hogy a következő napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja a Képviselő-testület. 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés jelenleg bizalmas, a határozathozatal után maga a 
helyiségkoncepció válik a határozat részévé és ezáltal nyilvánossá. Az a melléklet, amely a 
hasznosítási javaslatokat tartalmazza az nem a döntés része, tehát nem is válik nyilvánossá. 
Ha a tárgyalás során nem hangzik el olyan információ, amely magára a hasznosításra utal, 
akkor azt gondolja, hogy nyilvános ülésen is lehet tárgyalni az anyagot. 

Elnök: Javasolja, hogy nyilvános ülésen tárgyalják a napirendi pontot. 

39. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ez az anyag egy nagyon nagy munkának a köztes állomása, biztos, hogy kevés 
önkormányzat rendelkezik hasonló tudással a tulajdonában lévő lakásokról, egyéb 
helyiségekrőL Ez egy olyan adatbázis, összegzés, feltárása az ingatlanoknak, amely 
mindenképpen a munkájuk alapját kell szolgálja. Megköszöni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
munkatársainak az anyag összeállításában végzett munkájukat, illetve a képviselők is többen 
részt vettek az anyag folyamatos szerkesztésében, áttekintésében. 

Somlyódy Csaba: Nagyon jól összeállított anyag került a Képviselő-testület elé. Tudomása 
szerint nagyon kevés kerület rendelkezik hasonló anyaggal. Hangsúlyozza, hogy ez az anyag 
egy mostani állapotot tükröz, nagyon jó alap, de ahhoz, hogy ezt használni lehessen 
folyamatos karbantartást igényel. Nagyon nagy munkát végeztek az anyag összeállítói, arniért 
nagy tisztelet illet mindenkit, aki ebben részt vett. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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80/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Helyiségkoncepcióját 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Helyiségkoncepció 
végrehajtásáról, valamint annak folyamatos felülvizsgálatáról. 
Határidő: folyamatos 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A Helyiségkoncepció szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

40. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 

pályázati úton történő értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak egyenként a határozati 
j avaslatokra. 

81/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti, 
417 7 4/0/ A/4 helyrajzi szám ú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 2 726 OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

82/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Nyitra utca 3. I. emelet 13. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Nyitra utca 3. I. emelet 13. szám alatti, 
41335/0/A/17 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 3 128 OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

83/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Román utca 20. fszt. l. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Román utca 20. fszt. l. szám alatti, 
41533/0/A/l helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 3 OOO OOO Ft összegben határozza meg. A 
Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

84/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6 B. Ih. fszt. 4. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6. B. lh. fszt. 4. szám 
alatti, 38315/64/ A/20 helyrajzi szám ú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 3 560 OOO Ft összegben határozza 
meg. A V evő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

85/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szőlőhegy utca 6. IV. emelet 15. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

79 



l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szőlőhegy utca 6. IV. emelet 15. szám 
alatti, 41203/22/A/33 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 2 805 OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

86/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Tóvirág utca 10. VI. emelet 27. szám alatti üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Tóvirág utca 10. VI. emelet 27. szám 
alatti, 42309/48/A/27 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 6 490 717 Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

41. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 38367/5 helyrajzi számú ingatlan 

(Törekvés pálya) ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

87/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 383 67/5 helyrajzi szám ú ingatlan 
(Törekvés pálya) ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételéről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 
Budapest X. kerület, 38367/5 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. 
szám alatti, "kivett sporttelep" művelési ágú ingatlan ingyenes tulajdonba vételére 
vonatkozó szándékát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának átruházása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére és a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. június 30. 

80 



Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

42. napirendi pont: 
A Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek jogi 

viszonyainak rendezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Gazdasági Bizottság módosító javaslata, Somlyódy Csaba javaslata alapján, hogy az 
előterjesztés 3. mellékletében szereplő határozattervezet kerüljön törlésre. 
Indokolás: most ne hozzanak döntést az ügyben, hanem a felmerült vitás kérdések tisztázását 
követően kerüljön ismételten beterjesztésre Schmid Béla egyéni vállalkozó és a Mózes Gránit 
Kft. kérelme. 

(102/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 102/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatokra a 102/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

88/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kozma utcában működő Fügedi András sírköves vállalkozó kérelméről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fügedi András 
sírköves kérelmét a Budapest X., Kozma utca 42518/24 hrsz.-ú ingatlanból bérelt 2271 m2 

nagyságú területrész 1522 m2 nagyságú területre történő csökkentése iránt elutasítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésrőL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

89/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Kozma utcában működő Herczeg-Kő Bt. sírköves vállalkozás kérelméről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Herczeg-Kő 
Bt. kérelmét a Budapest X., Kozma utca 42518/47 hrsz.-ú ingatlanból bérelt 957 m2 

területrésznek 604 m2 nagyságú területre - 2013. július l. napjáfa visszamenő hatállyal -
történő csökkentése iránt elutasítja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésrőL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

43. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. l. lépcsőház I. emelet 3. szám alatti lakás 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

90/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. I. lépcsőház I. emelet 3. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. l. lépcsőház l. emelet 3. 
szám alatti, 38924/30/C/3 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki és a bérlő részére 
elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 675 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület - a bérleti szerződés megkötését követően - felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

44. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

91/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma S. út 2-4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 2-4. szám 
alatti, 3903116/A/2 helyrajzi szám ú földszinti üzlethelyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. április 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

45. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szárnyas utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

92/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 2. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek térítésmentes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Szárnyas utca 2. szám alatti társasház "B" és "C" lépcsőházában lévő 48-48 m

2 

alapterületű (helyrajzi szám: 38315/66/A/50 és 38315/66/A/51) nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeket a Magyar Vöröskereszt (székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 31., 
adószáma: 19002093-2-41, országos nyilvántartásbeli azonosítója: 990011993) részére 
raktározás céljára 2014. március l-jétől határozatlan időtartamra, 3 hónapos felmondási idő 
kikötésével, térítésmentes használatba adja. 
2. A Magyar Vöröskereszt a helyiségek használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi 
költségeket köteles a szolgáltatók részére megfizetni. 
3. A Képviselő-testület a két darab helyiségekre vonatkozó óvadék mértékét összesen 
l O OOO Ft összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. március 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

46. napirendi pont: 
A Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

93/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat 
a Heim Pál Gyermekkórházzal feladatellátási szerződés kötéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Heim Pál 
Gyermekkórházzal kötendő feladatellátási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

(A határozat l. mellékletét képező feladatellátási szerződés szövege mindenben megegyezik az 
előterjesztésben szereplővel.) 

47. napirendi pont: 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: A lakásrendeletet mintegy másfél évvel ezelőtt fogadták el, a JO 
működése ellenére van számos olyan tapasztalatuk, ami miatt várhatóan a Képviselő
testületnek a következő ülésén egy átfogó módosítását fogja javasolni a rendeletnek Ez egyes 
jogintézmények pontosítását, a gyakorlat által kicsiszolt részletesebb szabályok beültetését 
fogja tartalmazni. Van ezek közül egy, a lakások elidegenítésének a szabályai, amellyel 
kapcsolatban már olyan folyamatban lévő ügyek vannak, amelyek igénylik ezt a fajta 
cizelláltabb, a jogalkalmazót jobban segítő, a lakáseladás vételárának a meghatározásakor a 
meghatározott médegelés elvégzését segítő szabályokat, ami miatt már előrehozottan 

javasolja elfogadni ezt a rendeletmódosítást. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú szavazattal 
az előterjesztés l. mellékletében foglaltak szerint megalkotja a lakásokról és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
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Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés l O. pontja alapján- a vitás kérdés tisztázását követően 
- ismételten megnyitja a felfüggesztett 23. napirendi pont tárgyalását. 

23. napirendi pont 
A civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Újra megnyitja a felfüggesztett napirend tárgyalását. 

Dr. Szabó Krisztián: Az egyesülési jogról és a civil szervezetek támogatásáról szóló törvény 
részletes áttekintése után azt tudja mondani, hogy nincs olyan szabály, amit Somlyódy 
képviselő úr említett. Valóban az államháztartás minden alrendszeréből, tehát a központi 
költségvetésből és az önkormányzati alrendszerből nyújtott támogatást is költségvetési 
támogatásként kezel a törvény, de külön szabályokat kizárólag a központi költségvetési 
alrendszerből nyújtott támogatásokra ad, és ott sem ad ilyen szabályt, hogy csak közhasznú 
szervezet kaphatna támogatást. Kifejezetten az látszik, hogy a civil szervezetek széles körének 
nyújt differenciált támogatási lehetőséget a törvény. A polgári törvénykönyv sem tartalmaz 
általa látható rendelkezést erre vonatkozóan. A magasabb szintű támogatottság bizonyos 
kedvezmények igénybevételéhez kapcsolódik, nehezebb közhasznú szervezetet 
nyilvántartás ba vetetni, de ilyen támogatási kritériumot jelen pillanatban nem lát. 

Somlyódy Csaba: Véleménye szerint nyugodtan elfogadhatják a pályázati kiírást, 
konzultáljanak erről, és ha mégis jogi aggály merülne fel, akkor Polgármester úrnak a 
következő képviselő-testületi ülésig jogában van felfüggeszteni a pályázatot 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról. 

94/2014. (II. 20.) KÖKT határozat 
a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a civil 
szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben 
tegye közzé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője 
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l. melléklet a 9412014. (II 20.) KÖKT határozathoz 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
civil szervezetek 2014. évi támogatására 

1. A pályázat célja: 
a) a civil szervezet létesítő okiratában foglalt tevékenységek megvalósításának támogatása a 
2014. évi konkrét prograrnak keretében, 
b) a 2014. évi működési költségekhez nyújtott támogatás. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
4.1. A pályázaton részt vehet 
a) a kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány), 

5 OOO OOO Ft 

legfeljebb 300 OOO Ft 

b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
a) a pályázó szervezet és a kőbányai tagszervezet, illetve intézmény adatai, 
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás átutalását 
a pályázó kéri, 
c) program megvalósításához kért támogatás esetén: a program célja, részletes leírása 
legfeljebb egy oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka (tól-ig), a program 
tervezett költsége és az igényelt támogatás összege, 
d) működési költségekhez kért támogatás esetén: a szervezet 2014. évi tervezett működésének 
bemutatása, a támogatui kért költségek részletes leírása, 
e) nyilatkozat arról, hogy 

ea) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás 
alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs 
folyamatban, 

eb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra, 

ee) nyilatkozat arról, hogy a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal 
rendelkezik -e. 
f) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól, 
g) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet esetében a 
nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban 
lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 
h) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 
szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, létszámáról 
és tevékenységéről, 
i) a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
j) az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata,* 
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k) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, t 
l) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, 
m) amennyiben a pályázó 2014-ben már részesült nem Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a pályázat célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program, illetve a működés 
támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak 2014. január 1-2014. december 31. 

5. A pályázaton nem vehet részt: 
a) sport és polgárőr egyesület, alapítvány, 
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
c) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az 
Önkormányzat működtetésében lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 
e) olyan szervezet, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekkel a 
megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van. 

6. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2014. március 26-án 15 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnál 
a) elektronikusan a szabados_ heni@kobanya.hu email-címen, amelyről az Önkormányzat 
visszaigazolást küld (a benyújtás időpontja a visszaigazolás időpontja), 
b) személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Ü gyfélszolgálati Irodában (ll 02 
Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, 
szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy 
c) postai úton egy eredeti és egy másolati példányban a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak címezve a 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
címen. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748, telefonszámon, illetve a 
szabados_ heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap ingyenesen beszerezhető 
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, igényelhető a fenti email-címen, illetve letölthető 
az önkormányzat honlapjáról a (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 

7. A pályázat elbírálásának menete: 
A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2014. áprilisi ülésén bírálja el. A Polgármesteri Hivatal 
a döntést követően 2014. április 30-ig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat 
eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

8. Az elszámolás módja, határideje: 

t A beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása a támogatási 
szerződés aláírásáig pótolható. 
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A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2014. december 31-éig kell elszámolni, ami irányadó a működési támogatásra is. A pályázó a 
fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 
A kedvezményezett a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. 

Budapest, 2014. február" " Kovács Róbert 
polgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 48-51. napirendi pontokat. 

48. napirendi pont: 
A Pro Natura Díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 48. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

49. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 49. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

50. napirendi pont: 
A Jász Gold Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 50. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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51. napirendi pont: 
A Frézia-Fantasy Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 51. napirendi pontot. 

;;z~;::~ 
t Kovács Rótiert -

polgármest"i 
elnök ·•': 

ZÁRTÜLÉS 
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JELENLÉTI ÍV 

2014. február 20-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5./ Farkas Gábor +~ (/-z---
···'············~~························ 

6.1 dr. Fejér Tibor 
! 
'\ ~ ~ 

... :-:-:'. ~ ...... ._,~ ;\: ..... :;,. ..................... . 

...... r.J.~ ............................... :····· 
/ ~··· E'~ 

1.-t ?t' •/ ( F:.t:? r -Z::,z --- < ··v···~~.. 17 •• C ......... ···· .. :.: .. , ..... ~ .. . 

--~~ .... --~ .. ~.·:-:·. -...... ~~~·T-·.~ ..................... . 

7./ Gál Judit 

8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9./ Mácsik András 

l O./ Mihalik András 

~ . i/-'-... :, .·~}J\ ' . " f 

~ '' L' ' J~- . ~ ~' ~t}L ~ ....... llf(7l····'=-~·-········· 
....... ü! ................................. . 
{72~ ( () 

..................... ~ .................... . 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz ·~ ~-....................... , .......................... . 
~'Lcd~[~ k~ ~ 

··················································· 14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs .: .. ?Jj:6:·6fo:::: .. ::. 
... ~?Y..e.~ .... 2u2< ..... . l 7./ V ar ga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester ........... ~~--0 .............. . 



Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Tóth Béla 

Dr. Vörös Mária 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 
····················································· 

CsanakGéza c~ A 
··································································· 

Deézsi Tibor ·····~··································· 
Gardi József 

···················································· 

Géczi Béla ezredes 
··················································· 

Göncziné Sárvári Gabriella 
··································································· 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 
··················································· 

Győrffy László 
······························································ 

Hancz Sándor 
···················································· 

Dr. Haintz Andrea 
···················································· 

Herczeg Katalin 
·································· . ·············· 

dr. Horváth Tivadar 

JandóÁgnes 
························ ····································· 

JoósTamás 
···················································· 

Dr. Jurasits Zsolt 
···················································· 

Kovács Györgyi 
······························································ 

Lajtai Perenené 
···················································· 

Laukó Zsófia 
······························································ 

Németh László 
······························································ 



Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Printz János 

dr. Lukács János 
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A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Fehér István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 



A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Beliczay Sándor 

Both Berény ··················································· 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Lakatos Béla 

N agyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Tubák István 

Vizi Tibor 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 
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megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

52/2. módosító javaslat 

a Képviselő-testület részére 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 21.) önkonnányzati rendelet 38. § (l) bekezdésében 
foglaltak alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló önkonnányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelettervezethez (a továbbiakban: R.) az 

alábbi 

módosító javaslatot 
terjesztem elő. 

l. Az R. l. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: 
a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 13 343 290 eFt, 
b) költségvetési kiadások: 14 369 570 eFt, 
c) költségvetési hiány: l 026 280 eFt, 
d) finanszírozási bevételek: 23 754 280 eFt, 
e) finanszírozási kiadások: 22 728 OOO eFt, 
j) fmanszírozási többlet: l 026 280 eFt, 
g) összes hiány: O Ft.". 

2. Az R. l. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

"(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét l 026 280 eFt 
összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.". 

3. A 2. melléklet 
a) 4. sorának (Közhatalmi bevételek összesen) 3. és 7. oszlopa 7 998 689 eFt-ra változik, 
b) 9. sorának (Finanszírozási bevételek összesen) 5. oszlopa l 026 280 eFt-ra változik, a 7. 

oszlopa 23 754 280 eFt-ra változik, 
c) 10. sorának (BEVÉTELEK ÖSSZESEN) 3. oszlopa 35 224 658 eFt-ra változik, az 5. 

oszlopa l 026 280 eFt-ra változik. 

4. A 4. melléklet 3. pont 
a) l. sorának (Önkonnányzatjogi személy) 2. és 5. oszlopa 7 998 689 eFt-ra változik, 
b) 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVEK ÖSSZESEN) 2. és 5. oszlopa 7 998 689 eFt-ra változik, 
c) 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2. és 5. oszlopa 7 998 689 eFt-ra változik. 



5. A 4. melléklet 10. pont 
a) l. sorának (Önkormányzat jogi személy) 2. és 5. oszlopa l 026 280 eFt-ra változik, 
b) 21. sorának (GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI 

SZERVEK ÖSSZESEN) 2. és 5. oszlopa l 026 280 eFt-ra változik, 
c) 57. sorának (MINDÖSSZESEN) 2. és 5. oszlopa l 026 280 eFt-ra változik. 

6. A ll. melléklet 25. sorában az "{Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-1 O., Körösi 
Cs. 43-51.belső út)" szövegrész törlésre kerül. 

7. Az R. a következő 22. §-sal egészül ki: 

"22. § A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 13/2011. (III. 
18.) önkormányzati rendelete 4. §-ában a "10%-ában" szövegrész helyébe a "20%-ában" szöveg 
lép.". 

INDOKOLÁS 

1-6. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott forrásmegosztás alapján az iparűzési adóbevétel 
előirányzatát növeini szükséges, amely kihatással van a költségvetési hiány összegére, tekintettel 
arra, hogy az előző év költségvetési maradványának bevétele a növelt összeggel került 
csökkentésre. Budapest Főváros Föpolgármesteri Hivatala 2014. február 12-én tájékoztatott, hogy a 
~övárosi Közgyűlés a 2014. január 29-i ülésén megtárgyalta és kiegészítésseljóváhagyta a Fővárosi 
Onkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi 
megosztásáról szóló rendeletet. A rendelet értelmében az Önkormányzatunkat megillető részesedés 
138 564 eFt-tal nő, mivel a Föpolgármesteri Hivatal a 2013. évi december 20-án esedékes 
adóelöleg-kiegészítés (feltöltés) bevallásainak vizsgálatával az iparűzési adó összegét 189 milliárd 
Ft-ról 195 milliárd Ft-ra emelte. A 138 564 eFt-tal a finanszírozási bevételek között tervezett 
"Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra" költségvetési sor 
összegét javasalom csökkenteni. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a 
költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 
különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. A költségvetési hiány finanszírozásáról a 
költségvetési rendelet rendelkezik. A fenti rendelkezés végrehajtásához szükséges a tervezet l. §
ának egy új (3) bekezdéssel történő kiegészítése. 

7. A tervezet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §(4) bekezdésére 
figyelemmel előirányozza a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott középiskolai végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítésének 20%-ra történő emelését. A módosítás érvényre 
juttatatásához szükséges a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló rendelet módosítása is. 

Budapest, 2014. február" rt. 
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Tisztelt Polgármester Ú r! 

A Képviselő - testületi ülésen "Kőbányai fejlesztések" címmel a FIDESZ frakció nevében 
napirend előtti hozzászólást kívánok tenni. 

Budapest, 2014. február 19. 

~~ 
Révész Máriusz -------



A zárt ülés jegyzőkönyv mellékletei 

,/ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

,/ jelenléti ív 

,/ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

,/ felszólalási jegy 
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