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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁN'Qfl.JÁ. flErJ 2 4o 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 18-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l. 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: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humán Iroda 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Főépítészi Csoport 
Közterület-felügyeleti Iroda 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 

Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport 

Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Jegyzői Iroda 
Budapesti Közlekedési Központ 

~ - . ' 

L1/22D~ /sj 2D! it /J; 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Fodor János 
Deézsi Tibor 
Dr. Gyetvai Tibor alezredes 
Gardi József 
JoósTamás 
Danka Zoltán 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
Dobrai Zsuzsanna 
Kálmánné Szabó Judit 
Jógáné Szabados Henrietta 
Kárpáti Beatrix 
Rappi Gabriella 
dr. Éder Gábor 
Hajnal Tünde 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő
testületi tagok közül 18 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozat képes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy október 9-én délelőtt l O órára ünnepi 
testületi ülést hív össze, amely lezárja a négyéves ciklus munkáját. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Élő Norbert képviselő úr írásbeli kérdést nyújtott be 
négy témában, az SZMSZ szerinti határidőben a Képviselő-testület tagjainak egyidejű 
tájékoztatásával meg fogja kapni a választ. Radványi Gábor alpolgármester úr jelezte, hogy 
napirend utáni felszólalás keretében ad tájékoztatást a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
Társulási Tanácsában végzett munkáról. 
Jelzi, hogy a meghívóban 22-es sorszámmal jelzett előterjesztés a Gazdasági Bizottság 
átruházott hatáskörébe tartozik, tévesen került a meghívóba. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

Élő Norbert: Bejelenti, hogy napirend utáni felszólalást kíván tenni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak arról, hogy a 
meghívóban szereplő 22. napirendi pontot leveszik napirendrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal leveszi napirendjéről meghívóban 22. sorszámmal jelzett előterjesztést, mivel a 
döntés a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik./43512014. (IX 18.)] 

Elnök: Javasolja - a zárt ülés előtti tárgyalással - az alábbi előterjesztéseket napirendre 
venn1: 

23. A Törekvés Sportegyesület 2014. Il félévi támogatása (490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
24. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtandó alapítványi támogatás átvétele 
(492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
25. Budapest 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó középtávú köz/ekedésfejlesztési 
stratégiája- a Balázs Már-tervről szóló tájékoztató (493. számú előterjesztés) 
Elő terjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
26. Az Adler Alapítványi részére támogatás nyújtása (494. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirendre vételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére - a zárt ülés előtti tárgyalással - az alábbi előterjesztéseket 
{43612014. (IX 18.)] 

23. A Törekvés Sportegyesület 2014. Il félévi támogatása (490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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24. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtandó alapítványi támogatás átvétele 
(492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
25. Budapest 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó középtávú köz/ekedésfejlesztési 
stratégiája- a Balázs Már-tervről szóló tájékoztató (493. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
26. Az Adler Alapítványi részére támogatás nyújtása (494. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már 
elfogadott módosítással együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [43712014. (IX 18.)} 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (481. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató (474. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2013. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló (469. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A 2013/2014. nevelési és óvodai beszámoló, valamint az iskolák tevékenységéről és a 
nyári napközis tábor működéséről szóló tájékoztató (453. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületeinek támogatása (458. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek 
gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötése (4 72. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Ferencvárosi Torna Klub által a Bihari úti Sporttelepen létesítendő beruházás 
támogatásáról és az ingatlan használatáról szóló 311/2014. (V. 22.) KÖKT határozat 
módosítása (491. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 



4 

8. A White Sharks Hockey Club 2013 szeptember és 2014. augusztus közötti 
tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról szóló tájékoztató (456. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fizetési megállapodás (4 71. szám ú előtetjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga 
részére történő térítésmentes használatba adása (484. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel 
készítettjelentése intézkedési tervének végrehajtása (489. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

12. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme (485. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

13. Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató (462. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A kerületi sportberuházásokról és az intézményi felújításokról szóló tájékoztató (461. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 
valamint a pályázatok aktuális állása (487. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-X. havi várható 
likviditás i helyzete (4 70. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám 
alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adása (483. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes 
használatba adása (475. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a - Gergely utca 108/a szám alatt lévő 
ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelem (482. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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20. Budapest Főváros X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám alatti lakás 
elidegenítése (476. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése (4 77. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Törekvés Sportegyesület 2014. Il. félévi támogatása (490. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtandó alapítványi támogatás átvétele 
(492. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. Budapest 2014 és 2030 közötti iciőszakra vonatkozó középtávú közlekedésfejlesztési 
stratégiája- a Balázs Mór-tervről szóló tájékoztató (493. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

25. Az Adler Alapítvány részére támogatás nyújtása (494. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

26. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (449. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. 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 rendelettervezettel kapcsolatban 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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2. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 

félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül le zárj a. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének l félévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

3. napirendi pont 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2013. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Gardi József őrnagy urat. Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Tóth Balázs: A beszámolóban szerepel, hogy a WOLF Polgárőrséggel valamilyen probléma 
adódott. Az Önkormányzat is kapcsolatban van a WOLF Polgárőrséggel, tudnak-e segíteni? 

Gard i József: A Képviselő-testület előtt lévő beszámoló 2013. december 31-ével zárul és 
valóban az együttműködés egy rövid időre szünetelt a WOLF PolgárőrséggeL Ennek egyik 
oka, hogy bizonyos papírok hiányoztak, a másik ok az volt, hogy egy szabálytalan 
munkavégzés miatt feljelentést tett valaki, és ismeretlen tettes ellen nyomozást folytat a 
rendőrség. Ez a dolog még nem zárult le, de az együttműködést 2014 elején folytatták A 
kőbányai tűzoltók nevében megköszöni a tűzoltóságnak nyújtott támogatást és mindenkinek 
sok sikert és jó egészséget kíván. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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4. napirendi pont 
A 2013/2014. nevelési és óvodai beszámoló, valamint az iskolák tevékenységéről és a 

nyári napközis tábor működéséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Idén több alkalommal járt a nyári napközis táborban, amit alapvetőennagyon jó 
dolognak tart, mert sok prograrnot biztosítottak a gyerekeknek Írt Polgármester úrnak egy 
levelet, amelyben azt kérdezte, hogy a medencét nem lehetne-e megnyitni a gyerekeknek, de 
nem kapott választ. Kéri, Polgármester urat, válaszoljon a kérdésére. 

Elnök: A jövőben az iskolában lévő úszómedence működését úgy kell tervezni, hogy a 
napközis táborban nyaraló gyerekek is igénybe tudják venni. Azt látni kell, hogy bizonyos 
munkákat, karbantartási feladatokat ebben az időszakban kell elvégezni, ami akadályozhatja 
mindezt. 

Révész Máriusz: A nyári táborban olyan programokat szerveztek a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek, ahová bárki nyugodtan beadhatta volna a gyerekét. Az idei táborban voltak 
kisebb-nagyobb problémák, két helyen folyt az építkezés, ezzel együtt a tábor szervezői 
mindent elkövettek, hogy a tábor jól működjön. Elmondja, hogy mindenki, aki ingyenes 
étkezésben részesült az év folyamán, ezt az étkezést a nyári időszakban is megkaphatja. A 
Kőbányai Önkormányzat minden rászoruló részére ezt a lehetőséget biztosította. 

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

438/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a 2013/2014. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Bóbita Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodafa Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodapók Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda2013/20 14. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mászóka Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Zsivaj Óvoda 2013/2014. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolák 
tevékenységéről és a nyári napközis tábor működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 

diáksport-egyesületeinek támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Révész Máriusz szóbeli módosító javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet kiegészül az alábbi 2. ponttal: 
"2. A Képviselő-testület a 2013/2014. tanévre eredményességi támogatásként 2 M Ft-ot 
biztosít a diáksport-egyesületek részére.", 
továbbá a 3. pontban szereplő "az l. pontban meghatározott" szövegrész helyébe "az l. és a 2. 
pontban meghatározott" szöveg lép. 

Indokolás: az előző évek gyakorlata alapján szükségesnek látja a támogatás kiegészítését a 
DSÉ-k sportversenyeken való részvételén alapuló eredményességi támogatással, amiből az 
egyesületek sporteszközöket vehetnek 

(458/l. módosító javaslat) 

Elnök: Az Önkormányzat a Diák Sportegyesületeket támogatja ilyen eszközökkel. 

Élő Norbert: Az eredményességi támogatást jónak tartja. Kérdezi, hogy a kidolgozott 
szempontrendszer megvan-e? Ezen lehet változtatni, mert vannak olyan eredményes sportok, 
amelyeket nem támogat az Önkormányzat. 

Révész Máriusz: A szempontrendszert körülbelül 20 éve kidolgozták. Van négy alapsportág 
(úszás, torna, valamilyen labdajáték, atlétika), amelyben mindenképpen részt kell venni, pont 
jár rá, ez alapján osztják el a pénz egy részét, a másik részt annak figyelembevételével osztják 
szét, hogy az iskolák különböző létszámúak, és az iskolák létszámarányához számolják, hogy 
milyen arányban vettek részt a versenyen. 

Élő Norbert: Arra hívta fel a figyelmet, hogy van még mit javítani. Nem biztos, hogy jó az a 
megoldás, ahogy most van az eredményességi támogatás, hogy ebben a négy alapsportágban 
részt kell venni, lehet, hogy nem ezekben kellene részt venni. Azt javasolja, hogy ezt 
gondolják át. 

Révész Máriusz: Van egy másik pályázatuk, amikor a különböző kerületi sportágaknak, 
egyesületeknek írnak ki támogatást. Abban minden sportág, aki pályázik, pénzhez juthat. 

Élő Norbert: Érdemes megnézni azokat a sportokat 1s, amelyeket nagyon sokan űznek 
Magyarországo n. 

Varga István: 20 l O-ben a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kidolgozott egy 
sportkoncepciót, ami most fog lejárni. Kéri Élő urat, hogy a következő koncepció 
kidolgozásban vegyen részt. 

Révész Máriusz visszavonja a 458/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Javasolja, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy oldja meg a 2 millió forintos 
támogatást a diáksport egyesületek eredményességi támogatására. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, szavazzanak a határozati javaslatról. 

439/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák 
diáksport-egyesületeinek támogatásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő l. 
mellékletben foglalt diáksport-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra 
sportcsoportonként 15 OOO Ft/hó támogatást nyújt. A támogatást 2014. szeptember 15.
december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának 
költségeire lehet felhasználni. A támogatássallegkésőbb 2015. január 30-ig kell elszámolni. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott támogatás fedezetét a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 
szervek dologi kiadásai) l. sora (Önkormányzat jogi személy) terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint 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 

6. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek 

gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

440/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek 
gyógypedagógiai ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai 
ellátásának biztosításáról szóló megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás 
aláírására. 
Határidő: 2014. október 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Ferencvárosi Torna Klub által a Bihari úti Sporttelepen létesítendő beruházás 

támogatása és az ingatlan használatáról szóló szerződés módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Élő Norbert: Nem értette, hogyan kaptak ilyen gyorsan és ingyen egy pályát, most már 
világos, hogy a Ferencváros kap egy pályát, nem a kőbányaiak, ez nem biztos, hogy jó. 
Elmondja, hogy nem fogja megszavazni a határozati javaslatot. 

Szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező 
szerződésmódosítás l. pontjában lévő 18. pont c) alpontban szereplő "az igényelt 
teljesítmények" szövegrész helyébe "a ténylegesen elfogyasztott mennyiség" szöveg lép. 

( 49111. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 49111. módosító javaslatot. 

Révész Máriusz: Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés nem arról szól, amiről Élő 
Norbert képviselő úr beszél, azt már hónapokkal ezelőtt eldöntötték Most a szerződés kis 
részének módosításáról van szó. Elmondja, hogy a Bihari utcai sporttelep a Kőbányai 
Önkormányzaté. A Ferencváros valóban hoz egy 600 millió forintos beruházást, amihez 50 
millió forinttal hozzájárul az Önkormányzat. Ezen a sporttelepen két fedett teniszpálya, kis-, 
és nagytornacsarnok, ezekhez a Ferencvárosi Torna Clubnak semmi köze nem lesz. Az FTC 
ezenkívül vállalta, hogy két nagy sportpályát, illetve két kisebb 20x40-es pályát épít fel, és a 
két kisebb pálya használata kizárólag a Kőbányai Önkormányzatot illeti meg. Ennek a két 
20x40-es pályának az értéke meghaladja az 50 millió forintot. A Kőbányai Önkormányzat 
gazdagodik 650 millió forintos beruházássaL 

Radványi Gábor: Az ütemezés szerint október-novemberben indul a fejlesztés. Tudomása 
szerint a héten már felvonultak, de meg kell várniuk a 2014. szeptember 30-ai aláírást az 
MLSZ-szel. 

Varga István: A Törekvés Sportegyesület 115 éve Kőbányán működik és ez az egyetlen 
sportpálya, amely a Kőbányai Önkormányzat, vagyis Kőbánya lakosságának a tulajdonába 
került. 

Élő Norbert: Elmondja, hogy 30 évre ingyen adták oda az FTC-nek és az FTC nem Kőbánya. 
Kőbányai Egyesületeknek kell onnan eljönni, mert az FTC költözik oda. Fenntartja a 
módosító javaslatát. 
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Elnök: Ezen a sporttelepen számos paralimpiai sportnak folyik nap, mint nap az edzése és ez 
a jövőben is így lesz. Ezen a sporttelepen az ép sportolók, ezek közül a vívószakosztály 
munkáját kell kiemelni, de több szakosztály működik. Azt gondolja, hogy Kőbányán, a Bihari 
úton bővül a sportolási lehetőség, megint a kőbányai embereknek adnak pluszlehetőséget Az 
Önkormányzat sportingatlanát fejlesztik. 

Révész Máriusz: A beruházás keretében új bejárat épül. Fel fog épülni egy olyan pálya, 
amely régen működött, de benőtte a királydinnye és több mint egy évtizede használaton kívül 
van. Csak ennek az egy pályának a költsége több mint l 00 millió forintot jóval meghaladja. 
Erre a pályára is a szerződés alapján a kőbányai gyerekek, a Kőbányai Önkormányzat 
bizonyos időben felmehet. A két 20x40-es pálya költsége bőven meghaladja az 50 millió 
forintot és kizárólagosan a kőbányaiak használhatják. 

Radványi Gábor: A Ferencváros a mindennapjait a stadion kivételével Kőbányán éli és a 
legtöbb diák, akik a Ferencvárosban sportolnak nem a IX. kerületben, hanem a X. kerületből 
járnak. A Portugál Nagykövetség nemrég megkereste, hogy mikor állíthatnak emléktáblát 
Guttmann Bélának, de holokauszt áldozatként Weisz Árpádnak is szeretne emléket állítani 
egy szervezet, akinek Kőbányán indult a sportkarrierje, később kiváló edző lett. Mindkét 
megkeresőnek azt mondták, hogy ezen a telepen szeretnék valamennyi Kőbányáról induló 
bármilyen sportban világkarriert befutott embemek emléket állítani. 

Dr. Szabó Krisztián: A szerződésmódosítás l. pontjában lévő 18. pont c) alpontban szereplő 
mondat azt takarja, amit Élő Norbert képviselő úr javasol, csak arra kell rávilágítani, hogy 
hogyan történik az alapdíj és a fogyasztási díj a megállapítása. Az alapdíj megállapítása az 
igényelt teljesítmény alapján történik, a fogyasztás díja pedig a gázmérő leolvasása alapján. Itt 
van gázmérő, tehát mindenki a saját fogyasztását fizeti, az alapdíjat pedig, amely az igényelt 
teljesítmény alapján kerül megállapításra százalékos arányban a gázmérők alapján, tehát a 
fogyasztás arányában fizeti az alapdíjat mind a két mérővel rendelkező fél. 

Élő Norbert: Véleménye szerint nem így van a valóságban, ahogy Jegyző úr mondja. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 49111. módosító 
javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 7 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadja el a 49111. módosító javaslatot. [441/2014. 
(IX 18.)} 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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442/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Ferencvárosi Torna Klub által a Bihari úti Sporttelepen létesítendő beruházás 
támogatásáról és az ingatlan h.asználatáról szóló szerződés módosításáról 
(17 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Torna Klub által a Bihari úti Sporttelepen létesítendő beruházás támogatásáról és az ingatlan 
használatáról szóló szerződésről szóló 311/2014. (V. 22.) KÖKT határozat l. pontjában 
jóváhagyott, az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Bihari út 23. szám alatt 
található, 38367/5 hrsz.-ú "sporttelep" megnevezésű, 38 903 m2 alapterületű ingatlan 
használatáról szóló szerződés módosításáról szóló szerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A határozat l. melléklete az el6terjesztésben szereplővel mindenben megegyező.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A White Sharks Hockey Club 2013 szeptember és 2014 augusztus közötti 

tevékenységéről és a jegyárak felülvizsgálatáról szóló tájékoztató 
Előterjesztés: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: A Körling Szövetség is megkereste a White Sharks Hockey Club 
elnökségét és szeretnének körling edzéseket tartani. Azt mondják, hogy a körling a jégsport 
sakkja. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Club 2013 szeptember és 2014 augusztus közötti tevékenységéről és a jegyárak 
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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9. napirendi pont: 
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó fizetési 

megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

443/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó fizetési 
megállapodásról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fizetési 
megállapodás a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái 
megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez 
szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló Megállapodásban foglalt egyes 
pénzügyi feltételek teljesítéséről" tárgyú fizetési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" keretében Kőbányán megvalósuló 
csatornaépítési beruházások 6%-os hozzájárulására 15 857 113 forint összeg 2015. évi 
költségvetésbe történő tervezéséről. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a 
megállapodásban foglalt összeg 2015. évi költségvetésbe való betervezésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a F őépítészi Csoport vezető j e 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

10. napirendi pont 
A Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga 

részére történő térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

444/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza helyiségének Állampolgári Jogvédő Liga 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állampolgári 
Jogvédő Liga (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8., adószáma: 19673738-2-01, 
nyilvántartási száma: 3832.) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Yz tulajdoni hányadát képező, 41448 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász utca 26. szám alatti 
ingatlanon álló Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 2014. október l. napjától 
kezdődően határozatlan időre - három hónapos felmondási idő kikötésével - szerdai napon 
11.00 órától 15.00 óráig helyiséghasználatot biztosít térítésmentesen jogi segítségnyújtás 
céljára. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azol'mal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 

ll. napirendi pont: 
Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 

szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel 
készített jelentése intézkedési tervének végrehajtása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozatijavaslatróL 

445/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás 
szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel 
készített jelentése intézkedési tervének végrehajtásáról 
(17 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami 
Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi 

ellenőrzéséről-Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési 
tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal megállapítja hogy a vízi
közművek térítésmentes átadásával kapcsolatosan elkövetett jogszabálysértés miatt 
felelősségre vonás - a felelősségre vonható személyek közszolgálati jogviszonyának 
megszűnése miatt- nem kezdeményezhető. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, folytasson tárgyalásokat Budapest Főváros 
Önkormányzatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számviteli 
nyilvántartásában, illetve vagyonkataszterében nyilvántartott vízi-közművek Budapest 
Fő város Önkormányzata részére történő átadásáról. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Földhivatalával történő folyamatos vagyonkataszter-egyeztetés 
feltételeinek megteremtéséhez 2015. évtől kezdődően a szükséges forrást terveztesse be az 
Önkormányzat költségvetésébe. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
tervezése 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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12. napirendi pont: 
A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

446/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatási kérelméről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 500 eFt összeg 
támogatást nyújt a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközségnek- a 2014. június 17-én 
megkötött támogatási szerződés módosításával - a Budapest X. kerület, Kápolna utca l. szám 
alatti Evangélikus Templom ablakainak rekonstrukciójához és a templom belső felújításához a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12 melléklet 3. sora terhére (Képviselő-testület 
működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés 
megtételére, valamint a támogatási szerződés módosítására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

13. napirendi pont: 
Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

14. napirendi pont 
A kerületi sportberuházásokról és az intézményi felújításokról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi 
sportberuházásokról és az intézményi felújításokról sz ó ló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

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

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

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. 

16. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-X. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Révész Máriusz: Felhívja a figyelmet, hogy nem sok önkormányzat van, amely ilyen 
likviditási helyzettel fordul a következő önkormányzati ciklusra. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-X havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

17. napirendi pont 
Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti 

ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, kiegészítése van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozati javaslat l. melléklet 
2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"2.2.3. A Használó az 1.5. pontban meghatározott bejelentési kötelezettség alapján az 

igénybevétel után, az ingatlanokban lévő áramszolgáltatás használatáért 500 Ft/nap, a 
vízvezeték használatáért 0,5 m3 /nap átalány költségtérítést fizet a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számla alapján. A Felek a költségtérítés mértékét 
évente felülvizsgálják." 

Indokolás: a kiegészítés pontosító jellegű, amit a TEK az előterjesztés benyújtását követően 
javasolt. 

(483/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 483/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 483/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

447/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya u. 37., a Bánya u. 32. és a Sibrik Miklós út 66-68. szám 
alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adásáról 
(15 igen, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya u. 37. (41446 hrsz.), a Bánya u. 32. (41411 hrsz.) és a Sibrik Miklós út 66-68. 
szám (41 090/3 hrsz.) alatti ingatlanok eseti jellegű ingyenes használatba adásáról szóló, a 
Terrorelhárítási Központtal kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l. melléklet a 447/2014. (IX 18.) KÖKT határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 
ingatlanok ingyenes használatba adásáról 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (cím: 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29., képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából dr. 
Pap Sándor alpolgármester), mint Használatba adó, 

másrészről a Terrorelhárítási Központ (székhely: ll Ol Budapest, Zách u. 4., képviseli: 
.......................... ), mint Helyiséghasználó (a továbbiakban: Használó), 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
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I. Általános rendelkezések 

1.1. Használatba adó a kizárólagos (az 1.1.1. pontban megjelölt ingatlan l 09051/114042 
részének) tulajdonát képező, alább felsorolt ingatlanokat Használó használatába adja 
előzetesen egyeztetett időpontokban és időtartamra taktikai gyakorlás céljából: 
1.1.1. Budapest X. ker., 41446 helyrajzi számon nyilvántartott, az l. mellékletben 

megjelölt, a Budapest X. kerület, Bánya u. 37. szám alatt található l 380 m2 

alapterületű épület és közvetlen környezete (továbbiakban: Sörgyár l telep 
munkásszálló); 

1.1.2. Budapest X. ker., 41411 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest X. kerület, 
Bánya u. 32. szám alatt található 7466 m2 alapterületű ingatlan, volt Janikovszky 
Éva Általános Iskola épülete és a kerítéssel körbehatárolt terület; 

1.1.3. Budapest X. ker., 41090/3 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest X. kerület, 
Sibrik M. u. 66-68. szám alatt található 5659 m2 alapterületű ingatlanból a 2. 
mellékletben megjelölt épület és területrész,. 

1.2. Használatba adó szavatolja, hogy az ingatlanrészekre vonatkozóan harmadik személynek 
nincs olyan joga, illetve igénye, amely jelen szerződésben meghatározott használatba 
adási célt korlátozhatja. 

1.3. Használó az ingatlanokat csak saját felelősségére használhatja. 

1.4. Használó kijelenti, hogy a taktikai gyakorlás során kizárólag olyan tevékenységet végez, 
amelyhez jogszabályi felhatalmazással, a szükséges ismerettel, szakmai tapasztalattal és 
hatósági engedéllyel rendelkezik. 

1.5. Használó az ingatlanok alkalmankénti használata iránti igényét a tényleges használatot 
megelőzően 3 munkanappal köteles bejelenteni Használatba adónak a kvzrt@kvzrt.hu 
email címen az alábbi tartalommal: 
1.5.1 a gyakorlat időpontja, várható időtartama; 
1.5.2 a gyakorlat során várható esetleges külső hatás (zaj, füst, stb.); 
1.5.3 a gyakorlat végrehajtása szempontjából fontos további körülmények; 
1.5.4 a gyakorlat vezetőjének (kijelölt TEK kapcsolattartó) elérhetősége; 

1.6. Használatba adó vállalja, hogy a Használó értesítés alapján az ingatlanok további 
használóit, bérlőit a tervezett taktikai gyakorlatról és az azzal járó külső hatásokról 
értesíti. 
V állalja továbbá az értesítési kötelezettségének nem teljesítéséből eredő károkért a 
felelősséget. 

II. Az ingatlanok használata, felelősség az okozott kárért 
2.1. Használó az ingatlanokat az alábbiak szerint használhatja: 

2.1.1. 
2.1.1.1. 

2.1.1.2. 

Az 1.1.1. pontban meghatározott Sörgyár l telep munkásszálló: 
Parkolás, az épület megközelítése: a volt sörgyár épület kerítése melletti 
területen, a munkásszálló épülete a Harmat utcai bejárat felől közelíthető meg. 
A taktikai gyakorlásra használható terület: a munkásszálló épületének főbejárata 
(Harmat utca felőli oldal) előtti - az épület homlokzatától számított kb. 30 m 
széles, a kőbányai pincerendszer szellőzőaknái által határolt- sáv. 
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2.1.1.3. Használó és Használatba a birtokbaadáskor és a visszavételkor jegyzőkönyvben 
rögzíti az épület állapotát, különösen a zárhatóságra és a statikai állapotra 
tekintettel. 

2.1.1.4. Felelősség az okozott károkért: 

2.1.1.4.1. Használó a taktikai gyakorlatok végrehajtása során felelős az épület 
zárhatóságának és statikai állapotának megőrzésért. Amennyiben a taktikai 
gyakorlásból eredően olyan kár keletkezik az épületben, amely a zárhatóságot 
vagy az épület statikai állapotát érinti úgy Használó saját költségén köteles az 
eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az eredeti 
állapottal megegyező műszaki megoldást köteles alkalmazni. 

2.1.1.4.2. Ha a Használó az épület zárhatóságában, statikai állapotában okozott kárt 
követően az eredeti állapotot nem állítja helyre, úgy a helyreállítást a 
Használatba adó jogosult a Használó költségére elvégeztetni. 

2.1.1.4.3. A károkozásról és az eredeti állapot helyreállításáról Felek kötelesek 
jegyzőkönyvet felvenni. 

2.1.1.4.4. Az épület zárhatóságában és statikai állapotában okozott káron túlmenően 
Használót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. 

2.1.2. Az 1.1.2. pontban meghatározott Budapest, X. ker. Bánya u. 32., volt Janikovszky Éva 
Általános Iskola épülete és a kerítéssel körbehatárolt terület: 

2.1.2.1. Parkolás: az ingatlanhoz tartozó, kerítéssel körbehatárolt területen. 

2.1.2.2. A taktikai gyakorlásra használható terület: Az iskola épülete - a jelenleg 
műhelyként funkcionáló földszinti ebédlő helyiség és a gondnoki lakás, 
valamint az ahhoz tartozó kert kivételével - használható taktikai gyakorlás 
céljára. 

2.1.2.3. Használó és Használatba adó a birtokbaadáskor és a visszavételkor 
jegyzőkönyvben rögzíti az épület állapotát. 

2.1.2.4. Felelősség az okozott károkért: 

2.1.2.4.1. Használó az ingatlant műszaki állapotának megóvásával - ide nem értve a 
rendeltetésszerű használatból adódó természetes elhasználódást - állagának 
sérelme nélkül, az ingatlan többi bérlőjét, használóját saját bérleményük 
használatában nem zavarva és korlátozva köteles és jogosult használni. 

2.1.2.4.2. Amennyiben a taktikai gyakorlásból eredően az ingatlanban kár keletkezik, úgy 
Használó saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az eredeti állapottal megegyező műszaki 
megoldást köteles alkalmazni. 

2.1.2.4.3. Ha a Használó az eredeti állapotot nem állítja helyre, úgy a helyreállítást a 
Használatba adó jogosult a Használó költségére elvégeztetni. 
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2.1.2.4.4. A károkozásról és az eredeti állapot helyreállításáról Felek kötelesek 
jegyzőkönyvet felvenni. 

2.1.3. Az 1.1.3. pontban meghatározott Budapest, X. ker. a Sibrik M. u. 66-68. szám alatt 
található volt általános iskola: 

2.1.3.1. 

2.1.3.2. 

2.1.3.3. 

Parkolás: az ingatlan Mádi utca felőli főbejárata előtti parkolóban. 

A taktikai gyakorlásra használható terület: Az épület (pinceszint, l. 
emelet, 2. emelet) és a hozzá tartozó kerítéssel körbekerített (Sibrik utca-
Mádi utca- Harmat köz által határolt) terület taktikai gyakorlatok 
végrehajtására - az épület hátsó, részben zárt lépcsőházának és 
tornatermének kivételével -teljes körben használható, azzal a kikötéssel, 
hogy a hátsó lépcsőház folytatásaként a pinceszinten biztosítani kell a 
kazánház folyamatos megközelíthetőségét. 

Használó és Használatba adó birtokbaadáskor és a visszavételkor 
jegyzőkönyvben rögzíti az épület állapotát. 

2.1.3.4. Felelősség az okozott károkért: 

2.1.3 .4.1. Használó a taktikai gyakorlatok végrehajtása során felelős az épület 
zárhatóságának, a nyílászárók állapotának és a statikai állapotának 
megőrzésért Amennyiben a taktikai gyakorlásból eredően olyan kár 
keletkezik az épületben, amely a zárhatóságet a nyílászárók állapotát 
vagy az épület statikai állapotát érinti úgy Használó saját költségén 
köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy az eredeti állapottal megegyező műszaki megoldást 
köteles alkalmazni. 

2.1.3 .4.2. Amennyiben a taktikai gyakorlásból eredően az ingatlanban kár 
keletkezik, úgy Használó saját költségén köteles az eredeti állapotot 
helyreállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az eredeti állapottal 
megegyező műszaki megoldást köteles alkalmazni. 

2.1.3.4.3. Ha a Használó az eredeti állapotot nem állítja helyre, úgy a helyreállítást 
a Használatba adó jogosult a Használó költségére elvégeztetni. 

2.1.3.4.4. A károkozásról és az eredeti állapot helyreállításáról Felek kötelesek 
jegyzőkönyvet felvenni. 

2.2. Felek megállapodnak, hogy Használó saját költségén köteles gondoskodni: 

2.2.1. Az ingatlanoknak az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához 
szükséges módon történő kialakításáról, felszereléséről, berendezéséről, a 
tevékenységgel kapcsolatban felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cserérőL 

2.2.2. A ingatlanok, valamint a hozzátartozó közös használatra szolgáló helyiségek és 
területek tisztán tartásáról, őrzéséről és megvilágításáról, továbbá a 
tevékenységével összefüggő szemét, veszélyes hulladék elszállításáról. 
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2.2.3. A Használó az 1.5. pontban meghatározott bejelentési kötelezettség alapján az 
igénybevétel után, az ingatlanokban lévő áramszolgáltatás használatáért 500 
Ft/nap, a vízvezeték használatáért 0,5 m3/nap átalány költségtérítést fizet a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kiállított számla alapján. A Felek a 
költségtérítés mértékét évente felülvizsgálják. 

2.3. Használó köteles haladéktalanul értesíteni Használatba adót minden olyan 
meghibásodásról, amely az ingatlan állagának romlásához vezethet. Az ennek 
elmulasztásából, vagy a késedelmes értesítésből eredő károkért a felelősség a Használót 
terheli, a helyreállítás során jelentkező, ebből adódó költségnövekedést köteles viselni. 

2.4. Használó Használatba adó engedélye nélkül is jogosult intézkedni, ha az az ingatlant 
fenyegető veszély, illetve károk elhárítása érdekében szükséges. 

2.5. Használó az alkalmazottai, látogatói által okozott károkért felelősséggel tartozik. 
Használó különösen felelős mindazokért a károkért, amelyek a víz, gáz, elektromos 
áram, erős áramú vezeték, fűtő- és szellőző- berendezés helytelen kezelése miatt 
keletkeztek. 

III. Egyéb rendelkezések 
3.1 Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

3.2 A megállapodást bármelyik fél írásban, 30 napos rendes felmondással felmondhatja, vagy 
- közös megegyezéssel - ettől eltérő időpontban is megszüntethetik. 

3.3 Feleket megilleti a rendkívüli felmondás joga, amennyiben a másik fél a szerződésben 
foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen az ingatlanok állagának olyan mértékű megrongálása, amely túlmutat a 
taktikai gyakorlás célján, valamint a 2.2.3. pontban meghatározott költségtérítés 
megfizetésének elmulasztása. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, és meg kell 
előznie a mások fél szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításának. 

3.4 Szerződő felek vállalják, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során tudomásukrajutott 
adatokat bizalmasan kezelik. 

3.5. Kapcsolattartók 

Használatba adó megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jár el: 

Név: .............................. . 
Tel: ................................ . 
E-mail: .......................... . 

Használó részéről: 

Név: .............................. . 
Tel: ................................ . 
E-mail: .......................... . 
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3.6. Felek jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják, mely módosításnak tartalmaznia 
kell a szerződésmódosításra irányuló szándék kifejezését is. 

3.7. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletek 
rendelkezései az irányadók 

3.8. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
egyeztetés útján próbálják tisztázni. 

Szerződő felek a megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. 

Budapest, 2014 ............................ . 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont 

Budapest. 2014 ......................... .. 

Terrorelhárítási Központ 
képviseli: ......................... . 

A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes 
használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

448/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes 
használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Maglódi út 143. szám alatti (hrsz.: 42559) ingatlanon található 

a) 70m2 nettó alapterületű és 
b) 249 m2 nettó alapterületű 
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úgynevezett zsibongó épületet, valamint az 
c) 56 m2 nettó alapterületű és 
d) 78m2 nettó alapterületű 

faházat a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b, 
adószáma: 18264825-1-43, képviseli: Miletics Marcell) Utcafront Menedék Hajléktalan 
Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére 2014. október l-jétől 

határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja az a) és b) pontban 
meghatározott épületet raktározás és természetbeni adományok előkészítése, illetve a c) és d) 
pontban meghatározott faházat őrszoba és raktározás céljára. 
2. Az épületek térítésmentes használatra kerülnek átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi 
díjakat a használó köteles megfizetni, továbbá a Baptista Szeretetszolgálat vállalja a 42558 és 
42559 helyrajzi számú ingatlanok teljes területének 24 órás őrzését és a zöldterületeket 
gondozását. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2014. október l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

19. napirendi pont 
Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a- Gergely utca 108/a szám alatt lévő ingatlanok 

elidegenítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet címében, valamint 
a 2. és 3. pontjában szereplő a "Gazdasági Bizottság" szövegrész helyébe a "Képviselő
testület" szöveg lép. 

(482/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 482/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 48211. módosító javaslat figyelembevételével. 

449/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a - Gergely utca 108/a szám alatt lévő 

ingatlanok elidegenítéséről 
(17 igen szavazattal, l ellenszavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egy csomagban 
árverésen értékesíti a Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a (hrsz.: 42137/74), 102/b (hrsz.: 
42137/75), 102/c (hrsz.: 42137/76), 102/d (hrsz.: 42137/77), 106/b (hrsz.: 42137/80), 106/a 
(hrsz.: 42137/81), 108/a (hrsz.: 42137/82), valamint a 42137/71 helyrajzi számú ingatlant. A 
Képviselő-testület az árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlanok kikiáltási ára 265 390 OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 26 539 OOO Ft, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának megérkezését 

követő 15 napon belül köteles megfizetni, 
d) az ingatlan vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 5 

munkanapon belül kerül sor. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás 
közzétételére és az árverés lebonyolítására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. november 30. (a pályázat lebonyolítása) 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(Az Árverési felhívás sz öve ge mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

20. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám alatti lakás 

elidegenítés e 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

450/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kápolna utca 7. IV. emelet 18. szám 
alatti, 41510/6/ A/154 helyrajzi szám ú lakást a bérlők részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 312 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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21. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

45112014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, földszinten lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 81/b szám alatti, 
földszinten található, 42428/3/B/14 helyrajzi nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő 
részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület a nem lakás céljára szolgáló helyiség vételárát 500 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. október 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

22. napirendi pont 
A Törekvés Sportegyesület 2014. II. félévi támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Révész Máriusz ismerteti a Kulturális. Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatát: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezet l. mellékletét képező támogatási 
szerződés 8. pontjában szereplő "évi 2 alkalommal" szövegrész helyébe az "igény szerint" 
szöveg lép. 

Indokolás: a Törekvés SE képviselőjével történt egyeztetés szerint az Önkormányzat többször 
is használhatja majd a kisbuszt előzetes egyeztetés alapján. 

(490/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 490/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 490/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

452/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület 2014. II. félévi támogatásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület részére 13 M Ft támogatást nyújt, és a támogatási szerződést az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

J. melléklet a 452/2014. (IX 18.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a Törekvés Sportegyesület (ll 07 Budapest, Bihari út 23., adószáma: 19805432-2-
01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási száma: 2957) 
képviseletében Sárvári György elnök mint támogatott (a továbbiakban: Törekvés SE, 
együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő felek megállapítják, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő sportegyesület, amely több sportágban kiemelkedő 
eredményeket ért el, és jelentős számú sportoló részére biztosít magas színvonalú sportolási 
lehetőséget. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat bruttó 13 M Ft összegű 
támogatást nyújt a Támogatott részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 33. sora terhére. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzatifunkció-kódja: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

4. A támogatási összeg 
a) a Törekvés SE 2014. II. félévi működési költségeire, 
b) a sportlétesítmény áramszolgáltatásának dijára (l M Ft), 
c) versenyengedélyekre és nevezési díjakra, 
d) edzőtáborozás utazási és szállásköltségeire, valamint 
e) a kosárlabda és kerekes-kosárlabda szakosztály speciális kisbuszának beszerzési költségére 
(3M Ft) 
fordítható. 
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5. A támogatás összege nem használható fel a menedzsment részére történő bér- és bérjellegű 
kifizetésekre, valamint tanácsadói díjakra. 

6. A támogatásból 9 M Ft l 0%-a fordítható étkezési költségekre, amely a munkaadókat 
terhelő járulékokat és adókat (51,17%) is tartalmazza. 

7. A Törekvés SE vállalja, hogy támogatást nyújt a hátrányos helyzetű kőbányai gyermekek 
sportolásához oly módon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a 
Törekvés SE fedezi. 

8. Az Önkormányzat a támogatásával beszerzett kisbuszt, a Törekvés SE elnökével előzetesen 
egyeztetett időpontban, igény szerint igénybe veheti. 

9. Az Önkormányzat a támogatást az alábbi ütemezésszerint folyósítja: 

2014. szeptember hónapban 4 500 OOO Ft 

2014. október hónapban 2 500 OOO Ft 

2014. november hónapban l 500 OOO Ft 

2014. december hónapban 4 500 OOO Ft 

Összesen 13 OOO OOO Ft 

10. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott a 2013. évi működéséről, 

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe 
helyezést igazolja. 

ll. A támogatás folyósítására a szerződés aláírását követő 15 napon, illetve a l O. pontban 
foglalt feltétel teljesítését követő 15 napon belül egy összegben kerül sor a Támogatott 
megadott bankszámlájára. 

12. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2015. január 15-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

13. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak, és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

14. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá az egyéb bevételeiről és kiadásairóL 

15. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásávaL 

16. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 
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17. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

18. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 
a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

19. Kapcsolattartó a Támogatott részéről Sárvári György elnök. 

20. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

e) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
f) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

21. A 20. pont a-e) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

22. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 

részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. 
A határidő elmulasztása esetén a késeddemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

23. A 22. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 12. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

24. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 20. pont a-e) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 

támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 

elmulasztja a 16. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 12. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

25. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késeddemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 
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26. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

27. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. szeptember" " 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
Polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
Irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Budapest, 2014. szeptember" " 

Törekvés Sportegyesület 
Sárvári György 

Elnök 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti -még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

23. napirendi pont 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtandó alapítványi támogatás átvétele 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

453/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtandó alapítványi támogatás átvételéről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen 
hozzájárul ahhoz, hogy eredményes pályázat esetén a Kőbányai Egyesített Bölcsődék a 
»VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány által kiírt 
pályázaton elnyert összeget átvegye. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont 
Budapest 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó középtávú közlekedésfejlesztési 

stratégiája- a Balázs Mór-tervről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Felszólalási jegyet nyújtott be Danka Zoltán. (A 6/2014. sorszámú felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elnök: Köszönti a Budapesti Közlekedési Központ részéről megjelent Hajnal Tündét. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Agócs Zsolt: A részletes tájékoztatóból egy dolgot hiányol, hogy bizonyos térségeknek a 
közlekedési lehetőségét nem látja, hogy változnának, illetőleg javulnának A Kőbánya
Kertváros közelebb van Rákoskeresztúrhoz, mint Kőbányához, ezáltal kiszolgáltatottabb 
helyzetben van, Rákoskeresztúr érdekeinek ellene van, hogy a Kertvárosban megálljanak az E 
jelzésű buszok, viszont Kőbányára nem tudnak belátható időn belül bejutni az ott lakók. 
Kőbánya belvárosába beutazni és vissza sokszor másfél órát is igénybe vesz napközben. Múlt 
testületi ülésen a Képviselő-testület határozatban kérte, hogy a BKK vizsgálja felül ezt a 
helyzetet. 

Élő Norbert: A múltkori testületi ülésen arról beszéltek, hogy készül egy összefoglaló anyag 
a felmerülő problémákról, amit beküldenek a BKK-nak. Kérdezi, hogy készül ez az anyag? 

Danka Zoltán: Javasolja, hogy járványos időkben a végállomásokon fertőtlenítsék a 
kocsikat. 

Hajnal Tünde: A terv társadalmi egyeztetése Főpolgármester úr kérésére az önkormányzati 
választások utánra tolódik. Örülnek minden jobbító gondolatnak, ami a terv intézkedéseit 
kiteljesíti. A Balázs Mór terv célja, hogy az átfogó közlekedésfejlesztési célokban egyetértsen 
mind a politika, mind a társadalom. Ehhez várják a Képviselő-testület javaslatait is. 

Somlyódy Csaba: Ha az Önkormányzat az S l területet fejleszteni akarja az komplex 
közlekedési fejlesztést igényeine. Kőbányát vasút fogja körbe és a vasút, illetve egyéb más 
tömegközlekedésnek a kapcsolatára, az interrnodális csomópontok kiépítése nagyon bonyolult 
dolog. 

Révész Máriusz: Fő gondjuk, hogy kilenc részre szabdalják a kerületet a vasútvonalak, 
amelyeken nagyon szűk keresztmetszetben lehet áthaladni. A vasúti megállóknál legyenek 
parkolók, ahonnan tovább lehet menni a belvárosba, ez elemi érdeke a kerületnek 
Tömegközlekedésnél fontos cél, hogy a metróra való ráhordás megvalósuljon ahol csak lehet. 
Régen az Óhegyről a 95-ös autóbusz és a 36-os villamos is a Keleti pályaudvarig járt, de 
megszűnt a 36-os villamos, és a 95-ös busz is csak a Stadionokig ment. Szeretné, ha 
végiggondolnák, hogy legalább az egyik közlekedési eszköz Kőbányáról elmenjen a Keleti 
pályaudvarig, ahol most már egy másik metróra is át lehet szállni. Kőbánya határán van egy 
nagy közlekedési csomópont a Határ úti metró, villamos, buszvégállomás, amely hiába van 
Kőbányán, Kőbányáról megközelíthetetlen. Javasolja, hogy Óhegy legyen összekötve a Határ 
úttal, vagyis Kőbányáról el lehessen jutni a Határ úti állomásra. Ezt mindenképpen fontosnak 
és indokoltnak tartja a vasúti kereszteződés átépítésével együtt. Ha fejlesztésben 
gondolkodnak, akkor véleménye szerint a 62-es villamost is érdemes legalább az Ecseri úti 
metrómegállóig elvinni. 

Hajnal Tünde: Nagyon örül, hogy pozitív gondolatokat váltott ki a terv, több javaslatot 
hallott. Ezeket a célokat igyekeznek megfogalmazni és ezek mentén fejleszteni mind a 
közösségi, mind az egyéni közlekedést. Ha ezeket a véleményeket írásban megkapják, az 
nagy segítséget fog nyújtani számukra. A nyilvános társadalmi egyeztetés során nem csak az 
önkormányzatok képviselő-testületei véleményét szeretnék meghallgatni, hanem szeretnének 
reagálni is, egyfajta párbeszédet szeretnének kezdeményezni azokkal, akik veszik a 
fáradtságot és a tervhez elmondják a javaslataikat. Szeretnék az elhangzott javaslatokat 
fórumok romájában megvitatni, amire majd csak az október közepétől kezdődő nyilvános 
társadalmi egyeztetésen fognak rendezvényeket szervezni. 
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Elnök: Az elkészült anyaghoz lenne jó néhány észrevétele, például a kerékpárút-hálózat 
fejlesztéssel észak-déli irány foglalkozik az anyag, de a kelet-nyugati irányt nem vizsgálja, és 
még jó néhány ponthoz lenne kérdése. Amikor folyik az anyag vitája az észrevételeiket el 
fogják küldeni. A térkép, illetve a kötöttpályás közlekedés fejlesztéséről szóló térkép, illetve a 
szöveges rész egyfajta ellentmondása, hogy megjelenik az Óhegyi-Újhegyi térség 
kötöttpályás közlekedésfejlesztése a szöveges részben, a térképen ezt, mint lehetséges 
fejlesztési irányt nem ábrázolták Ehhez lenneszámos kérdése. 

Mozsár Ágnes: Felajánlja, hogy az elhangzott észrevételeket összegyűjtjük és megküldjük a 
Budapesti Közlekedési Központ részére. 

Elnök: Megköszöni Hajnal Tündének a megjelenést. A napirendi pont tárgyalását 
határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 2014 és 
2030 közötti időszakra vonatkozó középtávú köz/ekedésfejlesztési stratégiája- a Balázs Már
tervről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

25. napirendi pont 
Az Adler Alapítvány részére történő támogatás nyújtása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Somlyódy Csaba szóbeli módosító javaslata, hogy a támogatási szerződés kiegészül az 
alábbi új 6. ponttal: 
"6. A Támogatott az l. pontban meghatározott tevékenységet 2014. október 12-e után 
kezdheti meg." 

Indokolás: az almaosztás ne tűnjön kampánycélúnak. 
(494/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja a 494/1. módosító javaslatot. 

Élő Norbert: Kéri, hogy erre az eseményre hívják meg az ellenzéki képviselőket is. 
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Radványi Gábor: Ú gy gondolták, hogy a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központon 
keresztül bonyolítják az akciót, de ehhez be kellett vonni egy alapítványt, és a Bárka 
Humánszolgáltató Központ udvarán történik az osztás. Nem a képviselők fogják osztani az 
almát és a krumplit, hanem a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alkalmazottai, az 
általuk meghatározott időpontban. 

Élő Norbert: Ha senki nem lesz ott, akkor elfogadja, hogy nem kampányrendezvény, de 
akkor ne legyenek Polgármester úrról fotók. 

Radványi Gábor: 800 OOO tonna alma maradt Magyarországon az ukrán-orosz válság miatt. 
Megkeresték az Önkormányzatot a termelők, ha tudnak segítsenek a problémán. Első körben 
megnézték a rászorulókat, körülbelül l 500 családot érint, 60 Ft/kg az alma ára, jó minőségű 
télálló. Emellé javasolták a krumplit, így jön ki l OOO Ft-os csomag, amit ilyen módon 
kívánnak odaadni. 

Elnök: Tegnap jelentették be, hogy többmilliárd forintos csomag érkezik a termelők 

megsegítésére. Jelen pillanatban az iskolákban kapnak a gyerekekirigyen gyümölcsöt, de ezen 
támogatáson keresztül az óvodák és bölcsődék is hozzá fognak jutni. A büntetés-végrehajtási 
intézmények vonatkozásában is folynak tárgyalások. További hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak a 49411. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 
ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadja el a 494/1. módosító javaslatot. [454/2014. 
(IX 18.)] 

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

455/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat 
az Adler Alapítvány részére támogatás nyújtásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Adler 
Alapítvány (1114 Budapest, Villányi út 9.) részére l 500 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont l. sora (az Önkormányzat dologi kiadása 
előirányzat maradványa) terhére, és a támogatási szerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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(Az l. mellékletet képező támogatási szerződés szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

26. 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 22. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Napirend utáni felszólalások: 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy a kőbányai választásokhoz közeledve tartsanak polgármester
jelölti vitát TV nyilvánosság előtt. Kíváncsian várja a megszólítottak véleményét. 

Elnök: Ha Tóth Balázs képviselő úr komolyan gondolja a javaslatát, akkor fogalmazza meg 
írásban oly módon, hogy megkeresi a többi jelöltet is és konkrét javaslatot tegyen, hogy 
mikor, hogyan, milyen módon szeretné ezt megszervezni. 

Radványi Gábor: Szerződéses kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy a Mezei Őrszolgálat 
Társulási Tanácsának üléséről, az ott elhangzottakról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
Polgármester úr teljes jogú tagja a Tanácsnak, de őt hatalmazta fel, hogy két ülésen ő 
képviselje az Önkormányzatot. Három Suzuki Vitara terepjáró értékesítéséről hoztak döntést, 
illetve a Suzuki Autóháztól a legjobb árajánlatok alapján két Suzuki Jimy típusú terepjáró 
megvásárlását, illetve egy használt platós gépjármű megvásárlását javasolták az intézmény 
vezetőjének. Az Őrszolgálat dolgozóinak, illetve vezetőségének bruttó l 00 OOO Ft-os 
illetményéről is döntöttek. Elfogadták a 2014. évi költségvetési tervezetet, azt követően a 
Társulási Tanács felkérte Oláh Csaba intézményvezetőt, hogy folytasson vizsgálatot és 
készítsen beszámolót az intézkedések számáról, az ellátott területek nagyságáról és a 
munkában töltött időről, az önkormányzatokat terhelő megoszlási arányokra vonatkozóan. A 
működéshez az önkormányzat biztosította a feltételeket. 

Élő Norbert: Múltkori képviselő-testületi ülésen Révész Máriusz képviselő úr 
megajándékozta őt, amelyet most szeretne viszonozni. Vett neki egy iránytűt, amelyhez van 
egy tájoló kiegészítésként, és narancsszínű lámpát, amelynek az az előnye, hogy tekerős és 
nem kell bele elem. 
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Révész Máriusz: Megköszöni Élő Norbert ajándékát. 

Farkas Gábor: Megköszöni, hogy itt lehetett és megköszöni a kőbányai polgároknak, hogy 
figyelemrnel kísérték a rnunkáját. Mindenkinek rninden jót kíván a továbbiakban. 

Elnök: Az érdemi rnunkát a mai napon zárják, hacsak nem jön közbe valami. A Gazdasági 
Bizottság még fog ülésezni. A Képviselő-testület elvégezte azt a rnunkát, amely a tervek 
szerint rájuk volt rnérve. Azt gondolja, hogy utolsó pillanatok párbeszéde is azt rnutatta, hogy 
ellenzékben, többségben lévő képviselők tudtak jól együttdolgozni ebben a ciklusban. Ha a 
döntéseiket megvizsgálják azok jelentős hányada szinte teljes konszenzussal született. Az 
természetes, hogy bizonyos ügyeket másként látnak, mást is képviselnek a döntéshozatalnál. 
Megköszöni rnindenki rnunkáját. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal rnunkatársainak is a 
kitartó fáradozását, a rnunkájuk támogatását. 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendet rnegtárgyalta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület cikluszáró ünnepi ülésére 2014. 
október 9-én kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.45 óra. 

Kovács Róbert/. 
polgármester-7 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

../ felszólalási jegy 
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Mely napirendi ponthoz/témához kív1án hozzászólni: 
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olvasható aláírás 

* Me ·e zés az SZMSZ 17. 3 b kezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi pon hoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 


