
IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 

2014 SZEPT O 9, 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 28-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 ' '.; .·· 

-/J'löolr /9 }2;d1rhf A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármestere!.<., eutf . 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, Farkas Gábo~, d~. Fejér Tibor, (]ál Judit, 
Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András; !«.:y~ Máriusz,.Sorglyódyrc~,,",1 ;,·: 

Csaba, Tóth Balázs, Varga István. . . J.· .· .. ,,. L •. 1 .. Ln'. ··~t.>k!"'' .. /----. f . . /i 
T

, 1i~_}8d.~ ~.dB 204Lt /LX f0x,1:,~ir~~ 
Távolmaradását előre jelezte avo mara as m o a 
Szabóné Gerzson Sarolta betegség 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Jogi Csoport 
J egyzői Iroda 
Humán Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport 
Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Tutta F orza Zenekar 

Életrevaló Egyesület 

HelyiVálasztási Bizottság javasolt tagjai 

jegyző 

aljegyző 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Emenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Dobrai Zsuzsanna 
Szabó László 
dr. Gyetvai Tibor alezredes 
JoósTamás 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Rappi Gabriella 
Bakó Rolland 
Dávid Krisztina 
Csures Mónika 
Preszl Éva 
Némedi Jenőné 
Győrffy László 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő
testületi tagok közül 15 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozat képes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Napirend előtt, mint ahogy azt a meghívóban is jelezte örömteli köszöntésekre kerül 
sor: 
Az Önkormányzat felterjesztése alapján a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából miniszteri 
elismerő oklevélben részesült az Életrevaló Karitatív Alapítvány. Amint tudják az Alapítvány 
a kábítószer-ellenes tevékenységével érdemelte ki ezt az elismerést. Köszönti Csursz Mónikát 
az Alapítvány elnökét és Preszl Évát az Alapítvány szakmai vezetőjét. Az Önkormányzat 
nevében gratulál az elismeréshez. (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetetteket.) 

Köszönti a Tutta Forza Zenekar vezetőit, Dávid Krisztinát és Bakó Rolandot. Megszokták, 
hogy a zenekar évről-évre fantasztikus sikereket ér el, és nagyon jó eredményei vannak. Idén 
nyár elején Szerbiában ismét megrendezésre került egy nagy zenei találkozó, ahol a 
fúvószenekari versenyen kiemeit első helyezést ért el a Tutta Forza Zenekar. Gratulál a 
Zenekarnak. (A Képviselő-testület megtapsalta a zenekar vezetőit.) 

Bakó Roland: Szeptember 28-án délelőtt ll órakor a Rádió Hatos Stúdiójában kancertet 
adnak, amelyet a Bartók Rádió egyenes adásban közvetít Ezúton szeretettel meghívja a 
jelenlévő ket. 

Elnök: Bejelenti, hogy Révész Máriusz a "Kőbányai polgármester-jelölt a budai 
hegyvidékről" címmel napirend előtti felszólalást nyújtott be (amely a jegyzőkönyv me ZZékletét 
képezi). 

Bejelenti továbbá, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban 14. sorszámon jelzett 
előterjesztést. 

Révész Máriusz: A ciklus vége felé járnak, megkezdődött már a választási kampány, 
ilyenkor érdemes visszatekinteni egy kicsit. Négy évvel ezelőtt a FIDESZ elnyerte mind a 
tizenkét képviselői helyet és a polgármesteri pozíciót is. Ha visszatekintenek az eredményre, 
megállapíthatják, hogy - a Kormánnyal együttműködve - eltűnt az adósság, rendkívül 
kedvező a költségvetési helyzetük, soha ennyi fővárosi beruházás nem történt a kerületben, 
soha ennyi pályázati forrást nem sikerült felhasználniuk, mint ebben a négy évben. A 
rendszerváltás óta soha nem volt olyan köztisztaság és olyan rend a kerületben, mint most. 
Fontosnak tartja mindezek mellett elmondani, hogy soha ennyi tervvel nem zárták le a 
költségvetési ciklust, amellyel az elkövetkező időszak fejlesztéseit készítik elő. Mi történt ez 
alatt a baloldalon. Kicsit hasonló a helyzet mint a Fővárosi Önkormányzatnál, hónapokig, 
évekig készült Horváth Csaba, hogy ő legyen a főpolgármester-jelölt, majd hosszas 
tárgyalások és veszekedések után kitalálták Falus Ferencet. Falus Ferenc jó ötletnek tűnt, bár 
azóta megszólalt néhányszor, elmondta, hogy nincsenek politikai ambíciói. Tóbiás József 
egyetlen érvet nem tudott felsorolni, hogy miért alkalmas főpolgármester-jelöltnek hiszen 
nem is ismeri- mondta az ATV műsorában- majdjött a mindent nyakon öntő, kispapucsos, 
kisgatyás videó és Falus Ferenc egy pillanat alatt az intemet kedvence lett. 
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Na nem teljesen abban a szerepben ahogy ő képzelte, de valóban három napja vele van tele az 
internet. Valami hasonló folyamat történt Kőbányán is, Somlyódy Csaba polgármester-jelölt 
úr a Somlyódy-team egyenruhájában már május l-jén felvonult, külön sátrat állítottak. 
Júniusban kaptak egy színes, szép szórólapot, amelyben bemutatkozott, mint az MSZP 
polgármester-jelöltje, júliusban végigtelefonálta az egész kerületet, majd megindultak itt is a 
tárgyalások, veszekedések, egyeztetések és a végén kiderült, hogy mind az a pénz, amit 
befektetett Somlyódy képviselő úr az kidobott, hiszen Élő Norbert a budai hegyvidék lakosa, 
akinek egyébként semmilyen kötődése nincs Kőbányához, ő lett a polgármester-jelölt. 
Hasonló a helyzet, mint a Fővárosi Önkormányzatnál, de egyszer már rendelkeznek azzal a 
tapasztalattal, hogy milyen volt amikor Budáról érkezett a polgármester-jelölt Kőbányára, 
Andó Sándornak hívták ezt a polgármester-jelöltet, és azt hiszi, hogy sok kőbányainak mélyen 
él az emlékezetében, hogy milyen volt az a négy év, amit Andó Sándorral tölthettek 
Kőbányán, ami Kaszab Csaba elítélésével zárult. El kell mondja, hogy Kőbányán mindig is 
konstruktívan viszonyultak az ellenzékhez, igyekeztek minden olyan észrevételt meghallgatni, 
támogatni, amely előre vitte a kerületet Most sem szeretnének másként tenni, ezért egy kis 
ajándékcsomagot állítottak össze Élő Norbertnek. Mindenképpen szeretnék, ha Élő Norbert 
Kőbányáról hazatalálna a budai hegyvidéken lévő lakásába, ezért szeretnének egy Kőbánya 
térképet átadni, és szeretnék, ha elfogadna egy GPS-t is, hogy ne tévedjen el Kőbányán. 

Élő Norbert: Nagyon köszöni Révész Máriusz méltató szavait, főleg azt, hogy Élő Norbert 
polgármester. Már ő is tudja, hogy ki fog itt nyerni, a maga részéről még nem biztos ebben, 
azt gondolja, hogy a kőbányai polgárok el fogják dönteni, hogy kinek jobb a programja. Azt 
gondolja, hogy a baloldali összefogás programja sokkal jobb, mint a FIDESZ-é, ráadásul, 
amit a FIDESZ négy év alatt csinált nem sokat vitte előre Kőbányát, az ő programjuk viszont 
előre fogja vinni. Megegyeznek abban Révész Máriusszal, hogy a kőbányai FIDESZ nem 
másolta le a nagy FIDESZ-t, itt abszolút demokrataként viselkedtek, nagyon sok módosító 
javaslatukat elfogadtak, nagyon sok vitájuk volt, ami érdemi vita volt, főleg a Gazdasági 
Bizottság ülésén. Azt gondolja, hogy előre léptek sok tekintetben, de ez kevés, de ezt majd a 
választópolgárok eldöntik. Köszöni Révész úrnak és örül, hogy országgyűlési képviselő lett. 
Révész képviselő úr fog tőle kapni ajándékot, egy iránytűt, hogy ne felejtse el, hogy a 
Kőbányán működő demokrácia az a nagy FIDESZ-ben is működjön majd egyszer. Ha 
országos is ilyen szintű viták lesznek, mint amilyenek Kőbányán voltak, akkor véleménye 
szerint az ország is jobb helyzetbe fog kerülni. Kéri, Révész Máriuszt - mivel kellemesen 
csalódott Révész úrban, sokkal másra számított - valószínűleg azt fogja képviselni, hogy 
nagyobb demokrácia legyen. Nagyobb sajtószabadság, nemenjenek el a diktatúra irányában, 
ne legyen államszocializmus. Most, hogy parlamenti képviselő lesz kéri, hogy ne szavazza 
meg azt a törvényt, amely az összes szolgáltatót állami kézbe veszi majd. Mivel Révész úr 
nem közgazdász, kéri, olvassa el a gazdaságtörténetet, negyven évig próbálkozott ezzel a 
szocializmus, ott is ugyanez volt és nem működött. 

Elnök: Felvételre javasolja a szerverre már feltett alábbi előterjesztéseket, amelyek 
mindegyike a szűkös határidő miatt került most beterjesztésre: 

l. A Helyi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása (442. 
számú előterjesztés) 
Elő terjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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2. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme (443. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapesti KözZekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, a 
Rákosmentét érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó fervezete 
(444. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

Kéri, szavazzanak a felvételre javasolt három napirendi pont napirendre vételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi előterjesztéseket [403/2014. (VIII. 28.)} 

27. A Helyi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása -
Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. §(2) bekezdés b) pontja alapján (442. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

28. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme (443. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A Budapesti KözZekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, a Rákosmentét 
érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó terveze te (444. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Elnök: Az alábbi sorrend módosítási javaslatot teszi a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokat érintően: 

l. napirendi pontként tárgyalja a 27. sorszámonfelvett 442. számú előterjesztést, 
15. és 16. napirendi pontként tárgyalja a 28. és a 29. sorszámon felvett 443. és 444. számú 
előterjesztéseket 

Kéri, szavazzanak az ismertetett sorrendmódosításról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi sorrendmódosítást teszi a meghívóban kiküldött napirendi pontokat 
érintően [404/2014. (VIII. 28.)]: 

l. napirendi pontként tárgyalja a 27. sorszámonfelvett 442. számú előterjesztést, 
15. és 16. napirendi pontként tárgyalja a 28. és a 29. sorszámon felvett 443. és 
444. számú előterjesztéseket 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
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Elnök: Kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már megszavazott módosításokkal 
együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [ 405/2014. (VIIL 28.)} 

l. A Helyi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása (442. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (409. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (438. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A települések rendjének biztosítására vonatkozó jogszabályok végrehajthatósága 
érdekében szükséges jogszabály-módosítás kezdeményezésére adott belügyminiszteri 
válaszról szóló tájékoztató (421. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (436. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálása (426. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Kőbánya közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos 
felterjesztés tárgyában az Országos Rendőr-főkapitányság által készített tájékoztató 
(416. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi-Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló (412. szám ú előerjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. l. félévi munkájáról szóló beszámoló (417. számú 
előerjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (414. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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ll. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratainak módosítása (407. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Főváros Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi 
munkatervéről szóló tájékoztató (400. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete (422. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálása (404. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

15. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme (443. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, a Rákosmentét 
érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó tervezete (444. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

17. Budapest X. kerület, Gergely utca 37. fszt. 10. szám alatt lévő lakás elidegenítésre 
történő kijelölése (419. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 14. szám alatti lakás elidegenítése (423. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (424. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítése (425. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 
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22. A Király Béla és Társa Bt. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. A Vike Team Bt. "f.a." közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (437. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Budapest X., Vaskő utca 3. Társasház közterület-használati ügyében benyújtott 
fellebbezése (415. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) közterület
használati ügyében benyújtott fellebbezése (406. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelme (413. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. A Pro-Caritate-díj adományozására vonatkozó javaslat (411. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (433. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont 
A HelyiVálasztási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény előírásai szerint 
a Képviselő-testületnek augusztus 31-éig kell megválasztani a Helyi Választási Bizottság 
három tagját és két póttagját Ennek megfelelőerr került előterjesztésre három tag és két póttag 
megválasztására vonatkozó javaslat. Köszönti Némedi Jenőnét, akit póttagként, illetve 
Győrffy Lászlót, akit tagként javasol a Képviselő-testületnek megválasztani. Egy korábbi 
törvényi értelmezés szerint azt tervezték, hogy az Országos Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság (továbbiakban OEVB) tagjaival megegyezően, tehát a Helyi Választási 
Bizottság megegyezne az OEVB-vel, de a legutóbbi magasabb szintű jagértelmezések végül 
megváltoztatták a korábbi helyzetet és így eltérő bizottságat javasol választani az OEVB-től. 
Azt gondolja, hogy a javasolt személyek minden tekintetben megfelelnek arra, hogy ellássák 
ezt a nemes feladatot. 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

406/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság három tagjának és 
két póttagjának megválasztásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság tagjának Baloghné Stadler Irént 
(született: 1956. október 29., anyja neve: Gyetvai Irén) megválasztj a. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság tagjának Győrffy Lászlót (született: 
1961. augusztus 19., anyja neve: Klettner Mária) megválasztja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság tagjának Madarné Bere Mariannát 
(született: 1966. június 4., anyja neve: Marton Ida) megválasztja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság póttagjának Némedi Jenőnét 

(született: 1956. szeptember 15., anyja neve: Szendrei Aranka) megválasztja. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság póttagjának Oláh Irént (született: 
1955. március 30., anyja neve: Balta Irén) megválasztja. 

Elnök: Gratulál a megválasztott tagoknak, és jó munkát kíván az elkövetkező időszakban. Ez 
egy nagyon komoly és nemes megbízatás, sok munkával jár, amit már előre is megköszön. A 
napirend tárgyalását lezárja. 

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

2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek a rendeletalkotási javaslattal kapcsolatban észrevétele, kérdése van, 
jelezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási j avaslatróL 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 

fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy körülbelül hány embert érint a rendeletmódosítás, és ez mekkora 
összeget j e lent az Önkormányzatnak 7 

Révész Máriusz: Évek óta nem érint egyetlen embert sem, hiszen aki a kerületben van 
tartózkodási engedéllyel él Magyarországon. 

Szóbeli módosító javaslata: 
l. Az előterjesztés l. mellékletében foglalt rendelettervezet l. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
"1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjakról szóló 30/2013. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
"2. §A tanévre fizetendő tandíj mértéke 420 ezer Ft/fő." 
2. A tervezet az alábbi új 3. §-sal egészül ki: 
"3. § Hatályát veszti az R. l. melléklete." 

3. A tervezet l. melléklete törlésre kerül. 

Indokolás: a megállapítást nem szükséges intézményenként és évente megtenni. 
(438/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 438/1. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Megköszöni Képviselő úr egyszerűsítésre vonatkozó javaslatát. 
Tekintettel arra, hogy az érintettek száma gyakorlatilag nulla az Önkormányzat számára 
bevételkiesést nem fog eredményezni ez a díj csökkentés, ezért támogatja a javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 438/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal - a 438/1. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja az Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 
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4. napirendi pont: 
A települések rendjének biztosítására vonatkozó jogszabályok végrehajthatósága 

érdekében szükséges jogszabály-módosítás kezdeményezésére adott belügyminiszteri 
válaszról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, ezért a napirend tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a települések 
rendjének biztosítására vonatkozó jogszabályok végrehajthatósága érdekében szükséges 
jogszabály-módosítás kezdeményezésére adott belügyminiszteri válaszról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

407/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 116/2014. (III. 20.) KÖKT határozat módosításáról 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről szóló 116/2014. 
(III. 20.) KÖKT határozata l. melléklete az l. melléklet szerint módosul. 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

(A határozat l. mellékletét képező 2014. évi közbeszerzési terv módosítása mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

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

támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



ll 

Elnök: Látszik az előterjesztésből, hogy a rendelkezésre álló összeg jelentős részét nem 
használták fel, ezért kéri a Képviselő-testület felhatalmazását. 

Szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés l. mellékletét képező határozattervezet 
egészüljön ki az alábbi 6. ponttal: 
"6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás fel nem használt összegének terhére -
az előző pályázati kiírással megegyező tartalommal- írjon ki új pályázatot." 

(426/l. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 426/1. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Kérdezi Polgármester urat, hogy az e célra betervezett összeg fennmaradó 
részére kéri a felhatalmazást? 

Elnök: A fennmaradó összegre kér felhatalmazást, ami körülbelül 2 millió forint, és erre a 
célra szánták. A cél jó, érdeklődés van, a tapasztalatok kedvezőek. További hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 426/1. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

408/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a 2014. évi elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti 
pályázatok elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet 
szerint dönt. 
2. Az l. melléklet 1., 2., 3., 4., 5., 17., 18., 19. és 20. 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 6., 7., 8., 9., 10., ll., 12., 13., 14., 15. és 16. 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 pályázó részére történik. 
4. A Képviselő-testület a Salgótarjáni u. 53. Társasház, a Pongrác u. 9. XVII. sz. Társasház, a 
Csilla u. 5. Társasház, a Csilla u. 4. Társasház, a Pongrác u. 9. VII. sz. Társasház, valamint a 
Társasház Budapest, Román u. 2. pályázatait érvénytelennek minősúi 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás 
folyósítása iránt intézkedjék 
"6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás fel nem használt összegének terhére -
az előző pályázati kiírással megegyező tartalommal- írjon ki új pályázatot 
Határidő: 2014. szeptember 12. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 
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7. napirendi pont: 
A Kőbánya közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos felterjesztés 

tárgyában az Országos Rendőr-főkapitányság által készített tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető urat. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tóth Balázs: Az előterjesztésből jól körvonalazódik, hogy némely esetben az 
önkormányzatok és a központi hivatalok másképp látnak dolgokat. Továbbra is bátorítja az 
Önkormányzatot, hogy éljen felterjesztési jogával egyéb esetekben is. A rendőri állomány 
tekintetében fontos az az elképzelésük, hogy a közterület-felügyeletet megerősítik. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirend tárgyalását határozathozatal 
nélkül le zárj a. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
közterületein szolgáló rendőri állomány létszámával kapcsolatos felterjesztés tárgyában az 
Országos Rendőr-főkapitányság által készített tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

409/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. Kerület -
Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári 
Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. IL negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
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9. napirendi pont: 
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

410/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa Polgárőr 
Egyesület 2014. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Megköszöni a polgárőr egyesületekben végzett munkát, hiszen ez a munka önkéntes 
tevékenységet jelent, a közösség érdekében végzett munkát, áldozatvállalást 

l O. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a "gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai" meghatározást 
hogyan kell értelmezni és mivel fog ez jámi? 

Dr. Szabó Krisztián: Az Önkormányzat tulajdonában van egy gimnáziumi épület, amelyet 
működtetnek. Az Öveges Programban való együttműködésük indokolja, hogy szerepeljen a 
Polgármester Hivatal alapító okiratában. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatróL 

411/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerinti tartalommal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jogi Csoport 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az előterjesztés l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratainak módosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

412/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát, és a 4. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát, és a 6. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát, és a 8. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát, és a 10. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát, és a 12. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát, és a 14. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát, és a 16. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és, a 18. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 19. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát, és a 20. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát, és a 22. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 23. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát, és a 24. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát, és a 26. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapító okiratát, és a 28. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 29. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát, és a 30. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 31. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát, és a 32. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 33. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát, és a 34. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 35. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2014. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát, és a 36. melléklet szerint kiadja 
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 

(Az előterjesztés 1-35. mellékletei mindenben megegyező az előterjesztésben szereplőkkel.) 

12. napirendi pont: 
A Főváros Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi munkatervéről 

szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirend tárgyalását határozathozatal nélkül 
lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Főváros Szabó 
Ervin Könyvtár 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi munkatervéről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 

13. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IX. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ha időarányosan összehasonlítanák más évek időarányos számával a likviditási 
helyzetet, azt lehetne látni, hogy ez a legmagasabb szám, ami megjelenik, úgy, hogy számos 
fejlesztést finanszíroznak, ingatlant vásároltak az elmúlt években hitelfelvétel nélkül. Az 
Önkormányzat úgy tudja átadni a következő önkormányzatnak a stafétabotot, hogy a forrás 
rendelkezésre áll a következő időszak fejlesztéseihez is, miközben évi l ,5-2 milliárdos 
fejlesztések voltak. 
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Révész Máriusz: Amellett, hogy nagyon jó kondíciókkal adják át a következő Képviselő
testületnek az Önkormányzatot, el kell mondani, hogy eltűnt az Önkormányzat adóssága, és a 
négy év alatt jelentősen növekedett az Önkormányzat vagyona. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirend tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-IX havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

14. napirendi pont 
A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
l. Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet kiegészül az alábbi 3. ponttal: 
"3. A Képviselő-testület a 2014 szeptemberétől2015 januárjáig terjedő időszakra 5 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjban részesíti a 3. mellékletben 
meghatározott általános iskolai tanulókat, azzal a feltétellel, hogy a támogatáshoz szükséges 
költségvetési forrás biztosításra kerül." 
2. A határozattervezet a következő 3. melléklettel egészül ki: 

3. melléklet a . ..12014. (VIII 28.) KÖKT határozathoz 

Sorszám Név Pontszám 

l. Szűcs Imola 30 

2. Tóth Terézia 30 

3. Bahurek Balázs 30 

Indokolás: a további három egyenlő pontszámot kapott tanuló támogatása is indokolt. 

(404/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 404/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Azt gondolja, hogy nagyon fontos, hogy ezt az ösztöndíjrendszert továbbvigyék, és 
mindenkinek megadják a támogatást, aki kicsit nehezebb helyeztében is igyekszik a 
tanulmányi eredményét folyamatosan javítani. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 404/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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413/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatának 
elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 
szeptemberétől2015 januárjáig terjedő időszakra 5 OOO Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak 
2. A Képviselő-testület a 2014 szeptemberétől2015 januárjáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak 
3. A Képviselő-testület a 2014 szeptemberétől 2015 januárjáig terjedő időszakra 5 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjban részesíti a 3. mellékletben 
meghatározott általános iskolai tanulókat, azzal a feltétellel, hogy a támogatáshoz szükséges 
költségvetési forrás biztosításra kerül. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

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

3. melléklet a 413/2014. (VIII 28.) KÖKT határozathoz 

Sorszám Név Pontszám 

l. Szűcs Imola 30 

2. Tóth Terézia 30 

3. Bahurek Balázs 30 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont 
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Nagyon fontos dologról van szó, viszont az előterjesztés nagyon szűkre sikerült, 
mindössze egy támogatás odaítéléséről tudnak dönteni. Erre az építkezésre 6 millió forintot 
nyert pályázaton, mi eredményezi, hogy 4,5 millió forinttal többe kerül a felújítás? 
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Elnök: A megkapott támogatás a munka egy részének az elvégzését sem tette volna teljes 
körűen lehetővé, így biztosítottak az Evangélikus Templom felújításához, az ablakok 
javításához az előző testületi ülésen forrást. A Református Egyháznál a tetőszerkezet héjalása 
van nagyon rossz állapotban, ázik az egész épület, és a megkapott támogatás nem teszi 
lehetővé a munka elvégzését teljes körűen, ezért kérik az Önkormányzat támogatását. 

Révész Máriusz: A Minisztérium nem úgy osztotta a pályázati pénzt, hogy annak a 
forrásnak, ami biztosított az elég legyen a munka egy részére, hanem a rendelkezésre álló 
forrást elosztották. A pályázaton nyert 6 millió forint arra elég, hogy lebontsák a tetőt, de a 
héjalást, és a tetőszerkezetet nem tudják belőle befejezni. 

Farkas Gábor: Valóban jó helyre megy ez a pénz, és szükség van rá, ezért javasolja, hogy 
szavazzák meg a javaslatot. 

Varga István: Megnézte a helyszínt, valóban szükséges a támogatás megítélése. 

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

414/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 OOO OOO Ft 
támogatást biztosít megállapodás keretében a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 
részére a Kőbányai Református Templom tetőfelújítási munkálatainak befejezéséhez, 
amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 24. sora terhére 
(Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 
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16. napirendi pont 
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, 

a Rákosmentét érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó tervezetről 
Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő 

Elnök: Az elmúlt hétvégénjelent meg a BKK honlapján ez a tervezet. Nem Kőbányát érinti, 
ezért nem is az ő véleményüket kéri, de úgy gondolják, hogy igenis érinti Kőbányát a 
rákosmenti buszközlekedés átszervezése. 

Agócs Zsolt: Sajnos nem az első eset, hogy a Fővárosi Önkormányzat és Kőbányával 
szomszédos kerületekkel úgy egyeztetnek, hogy Kőbányát érintő kérdésekben, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat véleményét nem kérik ki. 

Szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet l. melléklete egészüljön ki az 
alábbi 3. ponttal: 
"3. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vizsgálja felül és biztosítsa a Kőbánya külterületén 
élők éjszakai hazajutásának lehetőségét." 

Indokolás: a jelenleg is üzemelő éjszakai autóbuszjáratok ne szűnjenek meg. 
(444/l. módosító javaslat) 

Révész Máriusz: V él eménye szerint érdemes lenne még ebben a ciklusban képviselő-testületi 
ülésen, hogy milyenjavaslataik lennének, amit érdemes lenne a BKK-nak megfontolni. 

Szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet l. melléklete egészüljön ki az 
alábbi 4. ponttal: 
"4. A 95-ös és 195-ös buszok útvonala kerüljön meghosszabbításra a Keleti-pályaudvarig." 

Indokolás: lakossági igény mutatkozik az útvonal meghosszabbításának visszaállítására. 
(444/2. módosító javaslat) 

Szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet l. melléklete egészüljön ki az 
alábbi 5. ponttal: 
"5. Kerüljön bevezetésre egy új járat, amely Rákosmentétől indulva az Óhegyerr keresztül a 
Kőér utcán át eljut a Határ úti metró-, busz- és villamos-végállomásig." 

Indokolás: a Határ úti közlekedési csomópont közösségi közlekedés keretében nem érhető el 
Kőbányáról. 

(444/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 444/2. és 444/3. módosító javaslatokat. 
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Elnök: A Kőér utcai vasúti kereszteződés csomópont a nap jelentős részében szinte 
járhatatlan, így a tömegközlekedés szervezése a BKK szerint nagyon nehézkes lenne. A 95-ös 
busszal kapcsolatban az volt mindig az elutasítás indoka, hogy a BKK arra törekszik, hogy a 
Metróvonalhoz hordja az utasokat, a Stadionoknál eléri a metróvonalat a 95-ös busz, és az új 
buszjáratként megjelenő 195-ös buszt is csak a Stadionokig tervezik. 

Élő Norbert: Pesten össze-vissza mennek a villamosok, nincsenek összekötve a vonalak. 
Javasolja, hogy egyben legyen egy előterjesztés, december környékére összeállhat egy ilyen 
anyag, amellyel érdemben lehet menni a BKK-hoz. 

Varga István: A 36-os villamos sínpályája ki van építve, bár fel kellene újítani, de a hálózat 
megvan, ha a Kápolna térről elvinnék a Keleti pályaudvarig, akkor be lehetne jutni a 
Kőbányai útról. Véleménye szerint a villamos is nagy segítség lenne. 

Elnök: Elkészült a Kápolna tér felújítási terve, a villamossínek bent maradnak a rendszerben. 
Hosszú távú fejlesztési elképzelésekben olyan gondolatok is megfogalmazódnak, hogy ez a 
villamos érintse, vagy érje el majd Újhegyet. 

Agócs Zsolt: Felhívja a figyelmet, hogy augusztus 31-éig van lehetőség véleményezni az 
anyagot. Az összes javaslat beépíthető, remélhetőleg figyelembe fogja venni a BKK a 
kőbányaiak véleményét. Lehet, hogy el fogják napolni, és nem októberben vezetik be az új 
menetrendet, és reméli, figyelembe fogják venni a kőbányaiak véleményét és megkeresik 
Polgármester urat, hogy milyen javasiatuk van még. 

Révész Máriusz: Véleménye szerint az új Metró elindulásával új helyzet állt elő. Most van 
egy új Metró, amelyre ha rá akarják hordani az utasokat, érdemes lenne a Keleti pályaudvarig 
egy járatot meghosszabbítani. Örömmel venné, ha a most megfogalmazott javaslatait a BKK 
felé jeleznék 

Elnök: A javaslatcsomagban szerepel a 95-ös és a 195-ös buszjárat is. Élő Norbert képviselő 
úr felvetésével egyetért, csomagban érdemes végiggondolni Kőbánya közösségi 
közlekedésének a helyzetét, és így megfogalmazni egy javaslatot. Biztos, hogy több hónapos 
felkészülést igényel, ha ezt rendszerben szeretné látni. Javasolja, hogy a határozattervezetet 
egészítsék ki egy új 4. ponttal: a 95-ös és 195-ös autóbusz vonalát hosszabbítsák meg a Keleti 
pályaudvarig. 

Révész Máriusz: A Határ út az Óhegyhez a legközelebbi metróállomás, amely jelenleg 
megközelíthetetlen. A Határ úton nemcsak metróállomás, hanem húsz busz és három villamos 
végállomása van. Olyan buszjáratban kellene gondolkodni, amely elindul Rákosmentéről és 
keresztül szeli Kőbányát és eljut a Határ úthoz. 
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Dr. Fejér Tibor: Amíg a vasúti átjárót nem rendezik külön szinten, addig nincs értelme 
ráterelni az autóbusz közlekedést, előbb meg kell csinálni a felüljárót. 

Elnök: Készül ennek a szakasznak a fejlesztési terve, vélhetően a két vágány helyett négy fog 
épülni, és a fejlesztés esetleg elvezethet oda is, hogy ez a csomópont rendeződik. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról a 44411-2-3. 
módosító javaslatok figyelembevételével. 

415/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, a Rákosmentét 
érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó tervezetről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által 
társadalmi vitára bocsátott, a Rákosmentét érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására 
vonatkozó tervezettel kapcsolatos lakossági észrevételeket továbbítsa a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. felé. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 

l. melléklet a 415/2014. (VIII 28.) KÖKT határozathoz 

Indítvány 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által társadalmi vitára bocsátott, a Rákosmentét 

érintő autóbuszvonalak hálózatának módosítására vonatkozó tervezethez 

l. A 168 jelzésű járatot ne érintse a változás, ezáltal legtöbben továbbra is kényelmesen és 
biztonságosan tudnak közlekedni az ipartelepre (Tündérfürt-Ezüstlánc-Tarkarét utcák). 

2. Csúcsidőn kívül úgy alakítsák ki a járatok menetrendjét, hogy azok ne tolják egymást 
megállóról megállóra, hanem megfelelő távolságból tudják egymást követni, ezáltal 
egyenletesebb lesz a megállók forgalma, és a közúti forgaimat sem akadályozzák (két csuklós 
busz nem fér be egymás mögé, a hátsó az úttestre lóg). A Bársonyvirág utcai megállóhoz 
csúcsidőn kívül biztosítsák expressz járatok megállást annak érdekében, hogy a várakozási 
idővel együtt a végállomások elérhetők legyenek fél órán belül mind a Liget térre, mind az 
Örs V ezér terére. 

3. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vizsgálja felül és biztosítsa a Kőbánya külterületén 
élők éjszakai hazajutásának lehetőségét. 

4. A 95-ös és 195-ös buszok útvonala kerüljön meghosszabbításra a Keleti pályaudvarig. 

5. Kerüljön bevezetésre egy új járat, amely Rákosmentétől indulva az Óhegyen keresztül a 
Kőér utcán át eljut a Határ úti metró-, busz- és villamos-végállomásig. 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 
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17. napirendi pont 
Budapest X. kerület, Gergely utca 37. fszt. 10. szám alatt lévő lakás elidegenítésre 

történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

416/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 37. fszt. 10. szám alatt lévő lakás elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 37. fszt. 10. szám alatti, 
41715/0/A/11 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

18. napirendi pont 
Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 14. szám alatti lakás elidegenítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

417/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 14. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 14. szám alatti, 
41945/0/ A/15 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 680 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozat képes. 

19. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

418/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. fszt. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Martinovics tér 3. fszt. l. szám alatti, 
41794/0/A/l helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

20. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

419/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca l O/e szám alatti, 
földszinten található 42428/8/E/60 helyrajzi számú irodahelyiséget és a 42428/8/E/61 
helyrajzi számú raktárhelyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
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2. A Képviselő-testület a 42428/8/E/60 helyrajzi számú irodahelyiség vételárát l l 00 OOO Ft 
összegben, a 42428/8/E/61 helyrajzi számú raktárhelyiség vételárát 700 OOO Ft összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

21. napirendi pont 
Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti üres lakás pályázati úton 

történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

420/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Harmat utca 16/a fszt. 2. szám alatti, 
41397/7/A/2 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális kikiáltási árát 4 OOO OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a licitálás során megajánlott vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2014. október 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 22-28. napirendi pontokat. 

22. napirendi pont: 
A Király Béla és Társa 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 a 22. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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23. napirendi pont: 
A Vike Team Bt. "f.a." 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 a 23. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Budapest X., Vaskő utca 3. Társasház 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 a 24. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

25. napirendi pont: 
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) 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 a 25. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ közterület-használati hozzájárulás iránti 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napirendi pont: 
A Pro-Caritate-díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 27. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

28. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések 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 28. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Jelzi, hogy október első napjaiban szeretne szervezm egy ünnepi ülést, amellyel 
lezárják a ciklust. 

Tóth Balázs: Kéri, hogy a Kőbányai Hírek újságban a polgármester-jelöltek és a független 
jelöltek bemutathassák magukat és az indulókat 

Elnök: Az országgyűlési választásoknál is a Kőbányai Hírek az aspiránsokat bemutatta. Az 
előző évek gyakorlata alapján a Kőbányai Hírek szerkesztősége ezt biztosan meg fogja tenni. 
Politikai hirdetést ott nem lehet feladni. Szeptember 8-áig regisztrálnak a jelöltek, azt 
követően a Szerkesztőség megkeresi az aspiránsokat. Sikerült elérni, hogy a Körösi Csoma 
sétányon az összes villanyoszlopot lefestették, nem lenne jó, ha most ragaszokkal 
elcsúfítanák Óv minden politikai erőt, hogy teleragasztgassák a várost. 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet megtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület következő ülésére 2014. 
szeptember 18-án (csütörtökön) 9 órai kezdettel kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.20 óra. 

K.m.f. 
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A 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 a részét képezik. 

írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2014. augusztus 28-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5 .l Far kas Gábor 

6.1 dr. Fejér Tibor 

7.1 Gál Judit 

8./ Marksteinné Molnár Julianna 

9 .l Mácsik András 

l O .l Mihalik András 

ll./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

12./ Radványi Gábor alpolgármester 

13./ Révész Máriusz 

14./ Szabóné Gerzson Sarolta 

15./ Somlyódy Csaba 

16./ Tóth Balázs 

17 .l Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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