
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
december 18-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115. ). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik 
András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, 

Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Bányai Tibor Péter 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Kőbányai Közterül et-felügyelet 
Kőbányai Sportközpont 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
nem képviselő bizottsági tagja 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
X. kerületi Hivatala 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerülete 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőbányai Görög Önkormányzat 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Kőbányai Roma Önkormányzat 

Távolmaradás oka: 
külföldön való tartózkodás 
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Korányiné Csősz Anna 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Mózer Éva 
Mozsár Ágnes 
Pándiné Csemák Margit 
Fodor János 
Csanak Géza 

Vincze Sándor 
Király Ágnes r. alezredes 

dr. Horváth Tivadar 

Németh László 
JoósTamás 
Szabó László 
Kollátosz Jorgosz 
Bacsa Gyula 
Gergely Károlyné 
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---------------

Belső Ellenőrzési Osztály 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti 
Kőbányai Alapfokú iv'iűvészeti Iskola 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály 

Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály 
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Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály 
Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 
Jegyzői Föosztály 

Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
Közbeszerzési tanácsadó 

Fonyódi Ágnes 

Széll Rita 

Kálmánné Szabó Judit 
Jógáné Szabados Henrietta 

Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Rappi Gabriella 
dr. Vörös Mária 
Dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Deézsi Tibor 
dr. Magyar Adrienn 

Elnök: Köszönti a megjelenteket. és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő
testületi tagok közül J 6 fő van jelen, a Képviselő-testület ülése határozatképes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági módosító javaslatok tegnap 
délután felkerültek a szerverre, valamint a négy pátfelvételre javasolt előterjesztés is. Kéri, 
akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Nincs 
hozzászólásra jelentkezés. Javasolja napirendre venni: 

33. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon
és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
megindítása, a részvételi felhívás elfogadása (630. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

34. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (632. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyzö 

35. A Klebelsberg Intézményfem1tartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, 
vándortábor 2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés 

módosítása (634. számú előterjesztés) 
Előterjesztö: Radványi Gábor alpolgármester 

36. A Budapest X., Petrőczy utca4-1 O. szám alatti ingadarmal kapcsolatos elővásárlási 
jogról való lemondó nyilatkozat kiadása (633. számú előterjesztés) 
Elöte1:jesztő: dr. Pap Sándor alpolgám1ester 

Kéri, szavazzanak az ismertetett napirendi pontok napirendre vételéről. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 
l tartózkodássalfelveszi napirendjére az alábbi előterjesztést [52912014. (XII. 18.)] 

33. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat és intézményei vagyon
és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
megindítása, a részvételi felhívás elfogadása (630. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

34. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (632. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

35. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, 
vándortábor 2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés 

módosítása (634. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

36. A Budapest X., Petrőczy utca 4-10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 
jogról való lemondó nyilatkozat kiadása (633. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A következő sorrendmódosításra tesz javaslatot: 
első napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 33-as sorszámon felvett, "A 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása, 
a részvételi felhívás elfogadása" tárgyú előterjesztést, 
második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 26-os sorszámon szereplő, a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése tárgyú előterjesztést, 
negyedik napirendi pontként tárgyalja a 35-ös sorszámon felvett, "A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2014. évi 
támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosítása" tárgyú előterjesztést, 
a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontokat megelőzően a pótfelvétellel 34-es és 36-os 
sorszámon felvett előterjesztéseket 

Kéri, szavazzanak a sorrend-módosítási javaslatról. 

Budapest F'őváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal a tervezett napirendje sorrendjét az alábbiak szerint módosítja [53012014. (XII. 
18.)} 

első napirendi pontként tárgyalja a 33-as sorszámon felvett, "A "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkonnányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása, a részvételi felhívás 
elfogadása" tárgyú előterjesztést, 
második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 26-os sorszámon szereplő, a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése tárgyú előterjesztést, 
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negyedik napirendi pontként tárgyalja a 35-ös sorszámon felvett, "A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2014. évi 
támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosítása" tárgyú előterjesztést, 
a zárt ülésen tárgyalható napirendi pontokat megelőzően a pótfelvétellel 34-es és 36-os 
sorszámon felvett előterjesztéseket. 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [53112014. (XII. 18.)] 

l. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása, 
a részvételi felhívás elfogadása (630. számú előterjesztés) 
Előter:jesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése (582. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros Kormányhivatala iskolai körzethatár-módosításának 
véleményezése (588. számú előterjesztés) 
Előter:jesztö: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 
2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosítása (634. szárnú 
elötet:jesztés) 
Elöterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
(625. számú előterjesztés) 
Elöterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéröl szóló 26í2011. (IX. L) önkormányzati rendelet, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22í2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendelet módositása (624. számú előterjesztés) 
Elöterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Kelbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda- és Strandfürdő jegyárainak megállapítása 
(584. számú előter:jesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási 
szerződés módositása (592. számú előterjesztés) 
Elöte1jesztö: Radványi Gábor polgármester 
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9. A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módosítása 
(600. számú előtetjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

10. A Fővárosi Területfejlesztési Programról szóló javaslat (590. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete között létrejött megállapodás módosítása (623. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Környezetvédelmi Programja 
a 2015-2019. évekre címü dokumentumjóváhagyása (596. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. A tértigyelő rendszer 2015. január, február és március havi müködtetésével 
összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (597. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S l területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása (616. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 
irányadó bérleti díjának megállapítása (617. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. Szolgálati lakásként történő kijelölés megszüntetése (61 O. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

17. A TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 
beruházás megvalósítása tárgyában a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő Támogatási szerződés 
elfogadása (586. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

18. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2014. évi alakulásáról (612. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

19. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2015. évi ellenőrzési terve (594. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
évi munkaterve (626. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről (619. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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22. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (589. számú 
előterjesztés) 

Előte:r:jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-XII. havi 
várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről (613. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

24. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatokról (604. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

25. A Készenléti Rendőrség számára bérlökijelölési jog biztosítása (611. számú 
elöterjesztés) 
Elöterjesztö: Weeber Tibor alpolgármester 

26. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítása {632. számú előterjesztés) 
Elöterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

27. 36. A Budapest X., Petröczy utca 4-10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 
jogról való lemondó nyilatkozat kiadása (633. számú előterjesztés) 
Elöterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adása (615. számú előterjesztés) 
Elöterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Budapest X. kerület, Kozma utcában található 41007113, /14 és /15 hrsz.-ú 
ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelem (618. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

30. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére bérlökijelölési JOg 
biztosítása (587. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A iv1agyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 46. § (2) l 
be~~:Z:-~~~~)~?~!j~~~-~pJ~E~-=--~-~!.~~!~!~-~~~~~-~E_e- zárt ~!~~~!~-t~!:~X~!~~~~_E_~pj_~endi PC!~!~-- _ _j 

31. Egyes intézményvezetői illetmények rendezése (620. szám ú előterjesztés) 
Elöterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 46. § (2) l 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: J 

········-·····--------------------------.-------·----------------------------·--------------------------.. ---·---····-····---·-···-····-·-·--·-·-----····-·-·-··--··-··-------------------·-----------------··-·--' 

32. A 2014. évi "Kőbánya Sportolója" elismerő cím adományozása (614. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgá1mester 
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33. A Táblázat Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (598. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. A Gran-Trading Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(599. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

35. Marlen Attila közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott méltányosságí 
kérelem (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (580. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbi:ztositása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása, 

a részvételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó asszonyt, aki rendelkezésre áll 
bármely felmerülő kérdés megválaszolására. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatróL 

532/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbi:ztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
megindításáról, a részvételi felhivás elfogadásáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi 
CVIII. törvény IL rész szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői megbizásának véleményezése 
Előte:r.iesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Széll Rita intézményvezető asszonyt. Kérdezi, kéri-e zárt ülés elrendelését a 
napirendi pont tárgyalásához. 

Széll Rita: Nem kéri zárt ülés elrendelését 

Elnök: A kinevező a fenntartó, a Képviselő-testület csak véleményt formálhat. A munka 
folyamatos nyomon követése arról árulkodik, hogy erős a támogatottsága Igazgató 
asszonynak az iskolán belül is. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
határozati javaslatróL 

533/2014. (XII. 18.) KÖKT batározat 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Mű.vészeti Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Széll 
Rita intézményvezetői megbízását 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: Gratulál Igazgató asszonynak a testületi döntéshez. 

SzéH Rita: Megköszöni a támogatást és kéri, hogy a továbbiakban is támogassa a Képviselő
testület az iskol~ját. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala iskolai körzethatár-módosításáuak 

véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

534/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormánybivataia :iskolai körzethatár-módositásának 
véleményezéséről 

(I 6 igen, egyhangú szavazatta]) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található beiskolázási 
körzettel rendelkező általános iskolák Budapest Főváros Kormányhivatala által 
véleményezésre megküldött körzethatár-módosítását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 

2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A módosítás az elszámolás határidejét hosszabbítja meg jövő év január 31-éig. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

535/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az erdei iskola, :nyári tábor, vándortábor 
2014. évi támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés módosításáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal 2014. május 9-én az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 
2014. évi támogatása tárgyában kötött szerződés módosítását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében éríntett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozattervezet l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbánvai Önkormányzat rendeletének megalkotása az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 2 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezá~ja. 

6. napirendi pont: 
A nevelési-oktatási intézményekben biztositott gyermekétkeztetés igénybevételének 

:módjáról és a téritési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) 

önkormányzati :rendelet módositása 
Előte:rjeszt:ő: d:r. Szabó Kriszt:ián jegyző 

Elnök: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a következő évtől emelkedő térítési díjak 
szülőkre vonatkozó részét a szülők a javaslatban meghatározott módon fizessék meg. 
Javaslata ettől eltérő, az éves szinten körülbelül 50 millió forintot jelentő összeget az 
Önkormányzat fizesse. Nagyon sok számítást végeztek az elmúlt időszakban, amely bár azt 
mutatja, hogy a szülőknek nem érinti jelentős hányadát ez a kérdés, de az előfordulhat, hogy 
olyan családoknál ahol két szülő a minimálbértől kicsit magasabb bérből nevel két gyermeket 
a háromszori étkezés térítési d~iának emelkedése elérhetné akár a havi 5 OOO- 6 OOO Ft-ot is. 
Ez megítélésük szerint olyan mértékben terhelné a családi költségvetést, amit nem látnak jelen 
pillanatban indokoltnak, illetve úgy gondolják, hogy ezt tudja az Önkormányzat ebben az 
időszakban ezeknek a családoknak kompenzálni, tudja ennek a költségét vállalni. Hallják 
azokat a híreket, hogy 2016-tól teljesen átalakul az étkezési térítések támogatásának rendszere 
és már azok a családok is jóval kedvezményesebben vehetik majd igénybe a közétkeztetést, 
akik eddig nem részesülhettek ebben. Eddig a három gyermekes családok 50%-os térítési 
díjkedvezményben részesülnek, illetve elég jelentős számban étkeznek Kőbányán ingyenesen 
étkeztetik majdnem a gyerekek felét, azok, akik rendszeres gyermeknevelési támogatásban 
részesülnek. Felmérve a közétkeztetés támogatására fordítandó fonások nagyságrendjét úgy 
ítélik meg, hogy ez már az Önkormányzat költségvetését nem terheli oly módon, hogy ne 
lenne vállalható. 

Szóbeli módosító javaslata: 
A rendelettervezet 
- címében szereplő "a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/201 L (IX. l.) 
önkormányzati rendelet, valamint" szövegrész törlésre kerül, 
- bevezető szövegben szereplő "a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 151. § (2[) bekezdésében és" szövegrész törlésre kerül, 
- az l. alcím tőrlésre kerül, 
- a 2. §-ban, a 4. §-ban, az 5. §-ban és a 6. §-ban szereplő "R2" szövegrész helyébe "R" 
szöveg lép, 
- a 3. § törlésre kerül, 
-a 7. § (2) pontja, valamint 



ll 

- az l. melléklete törlésre kerül. 
(624/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 624/1. módosító javaslatot. 

Somlyódy Csaba: Egyetért a módosító javaslattaL Javasolja, hogy amikor más hasonló 
jellegű kedvezményeket tesznek, akkor a differenciálást mindenképpen érdemes kidolgozni. 

Elnök: A gyerekek zöme szívesen fogad olyan péksüteményeket, gyümölcsöket, amelyek 
eddig nem voltak jellemzőek. Az áremelkedést az is indokolja, hogy egészen átalakul a 
közétkeztetés rendszere. Kis aggodalommal tölti el, hogy a sószegény étrend, amit majd kapni 
fognak, mennyire lesz elfogadott. Bízik abban, hogy a gyerekek előbb-utóbb megszakják 
mindezt és valóban egészségesebb lesz a táplálék. 

Tóth Balázs: Támoga~ja az előterjesztést az elhangzott módosításokkal együtt. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 624/l. módosító javaslat figyelembevételéveL 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az l. mellékletben foglaltak szerint megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda- és Strandnirdő jegyárainak megállapítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Az előterjesztésben szereplő jegyárakról el lehet mondani, hogy Budapest egyik 
legolcsóbb uszodai jegyár-táblázatát foglalja magában. Kisebb korrekciók jelennek meg az új 
j egyáraknáL 

Tóth Balázs szóbeli m.ódositó javaslata, hogy a határozattervezet l. melléklet családi belépő 
4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére sorban szereplő "l 800 Ft" szövegrész helyébe " 
l 500 Ft" szöveg lép. 

(584/1. módositó javaslat) 
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Az előterjesztő nem támogatja az 584/1. módositó javaslatot. 
Elnök: Valóban nagynak tűnik az ugrás, bár lehet, hogy a 2014. évi csökkentés volt 
meggondolatlan, amikor l 500 Ft-ról levitték l 200 Ft-ra három fő belépőjét az uszodába. Az 
uszodát működtetni is kell, a 300 Ft-os emelés nem fogja megoldani azt a problémát, hogy a 
bevételek és a kiadások között fennálló körülbelül 100 millió forint nagyságrendü rést ez az 
emelés betömje, de kicsit a reálisabb árak irányába igazítaná a rendszert. 

Csanak Géza: A családi belépőnél egyetlen egy kitétel van, hogy legalább egy fiatalkorú 
legyen. Ezzel a jegyformával látogatták az uszodát a legtöbben, és a gyerekkategóriát is 
felemelték 2014-ben fiatalkorúvá. A befogadóképesség határait súrolja ezzel a jeggyel a 
lehetőség. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület ta&iaít, szavazzanak az 584íl. módosító javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 
ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el az 584/J. módosító javaslatot. [536/2014. 
(XII. 18.)] 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatróL 

537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont Ú,jhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainali: megállapításáról 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyáraít a határozat l. melléklete szerint 
állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2015. január L napján lép hatályba. 

l. melléklet az 537/2014. ()ill 18.) KÖKT határozathoz 

Uszod::li belépőjegyek ____________ _j 
1-s;-;-ig~lt~i:~;;egne~~~é~~=--------- ----------------------· ---------------Ts~ó összeg ' 

LF~l_f1?.!!.~~~~P?. .. :J.?~~~-~~~':I~!Y~L _______ ······················-- --- ··········---·········· .. ---- - ______ l __________________________ 2.Q_Q _ _Ft i 
. !:(;!!l.?.~!-~-~l~P~-~-5!.~~!~--~~~_!:1__~?-_I!.~!~~L---------------------··· ____ -------~: ______________ §Q.QEU 

Diák, nyugdíjas, nagycsaládos ~-~~pő 4 órára szaun~:Y~L____ 700 Ft i 

l_Qi~~,-~~g~íj~_:,;""_!!!!g~~~~~~~~-~-~-~p?.__~_§!~r~-~?::é!:l_l_l"l~.Y~l. ___ . so o Ft i i Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára --------------+-----------------·-SSÖFil 
l Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára ________ =l:?_Qf'L! 

[~I~~~1t~~~r0~~á~~~ö~~~J1&~-1-tÖ-ki~k~EÚ r~ sz~~=-~ ------ ~~==~~~~~---------f~ö~-~H 
l ~~~~;}!~~~~i~~f~~.Q-~?;-~-~~~~Y.~l)_~~!?!_ --- -- - ------- ----------- --~----------------- ------~~-6-Hj 
l .. JS:?..~~:z:s:!g~!~~~!:-~_~l_gQ~~~-r1?-J?ij_t':g~~~~~:Z:~l_l_l!~l!~~?:ll~I~!!~I~~ .. ·····- __ _ -····-.f-· ____ __ __ ------~QQ_f'_~j 
L!5~:Z:§?;_í?_lg~~?-!ban_9.21goz_?~_§_zauJ~~~~~?.::!lála_t.~ * * ...... __ __ ____ _________ _ ________ , _________________ _lQQ___E_q 
L ~::1~-~'-~~C!.:iC!.~~r_;:_ ár~J_q__!__qrt qs_q_j_cJ!:H.'!: ________________ ··········-···-- __ _ __ ...... _____ _____ ________ ----------------------·--·-·--·--·-···---..J 
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**A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát 
a munkáltató által kiállitott közszolgálati igazolvánnyal igazolják. 
-------------------------------------------·----··--·---------------········--·-, 

~----- Uszodai bérletek i l Szq!g_~ltatás m~~é~~------------------------------------------------==r:,üiZ~~~l~ru~ó&;~~g-] 
! Felnőtt bérlet 4 órára szaunával * --------------------- r---12 l 9 OOO Ft! 

! Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával * _____ L 12 . 7 OOO F!__j 
i Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* --------------- 12 l 5 500 Ft l 
! Éves bérlet szaunával ( egy_.!~?_ptári éven belül) ___________________ j__l ?_? __ L_ ____ l 00 900 Ft 
[_~_~_!.] __ alkalm~s bé!f!:~!!.__q_ vál~qst :~Y._f!!§_L~~Ij_nap vég_~~K~r.Y-~!!:Y_e_~e_k. ______ __________________ ___ _________ _ _________ _ 

----------------·-··----------------·-· 

l 
i Felnőtt belépő egész napra 

Strandbelépőjegyek _ j 
! 1 200 Ft : 

-------------------------------+-----·-------·---800 Ft , 
1 Felnőtt belé ő IS óra után 
· Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra i 900 Ft 

, Diák, nyugd~, n~gycsalá9~s belépő i-5 ór~~tá~ ---=~-~-=~======I==-===--=--6~Q_f!4 
l Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra ! 600 Ft i 
l Gyermek be~ő (3-14 éves) 15 óra után l 450 Ft l 
i C~aládi b~lépő-egé~i-;:;ap-;;~Jfő, leg;-JábbTfÖ kí~iúré;Qé~e eg é~~-- ------1-----------------------------·1 

! na ra 2 400 Ft l 
! Mj_!!den továb_!JJ kiskor~ személyenként ___________________________ _j__________ 400 ~J 
l Közszolgálatban dolgozók napijegyára* 600 Ft l 
L -------~trandbelép§j~eket_~-~~gészítő_.!-!.s.zodal~~~--- _______________ j 
l Felnőtt úszó kiegészítő jegy** ' 350 Ft ! 
! Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy * * 250 Ft ! 
! Gyennek úszó kiegészítő jegy** 150Ft ! 
! *A stradbelépőjeggyel az uszoda is igénybe vehető 
l **Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszodajegy váltható 

l (karóra-kau~jdőkorlát mellett) -----------------------"-------j 

Egyéb szolgáltatások i 
i Uszósapka-kölcsönzés l 150 Ft+300 Ft kaució l 
r-r--------------------------·-··--·-----·-··-···-------·-·----··-·---j-··-·-------------------····-·-··1 

! E_rtékmeg_őrzés ____________________ __J__ _ 200_f!_j 
l Vízijártassági igazolás 2 OOO Ft l 
l Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft ! 
r~k:~é~Y'bérié~~iy--------------------------------------------------------------------------- ------------i----------------12oö-rí1 
l Karóra-kaució l OOO Ft i 
i Időtúllépés mi~ttÍ_Q~tdíj mind~~-megke;dettÓra(2_ ó~~Üegy/4 ó-rás-ie-gyy --=--===~2og_ Fi139_9I!J 
i Ruhatár 1 00 Ft l 
LKísérő belépő (tanév alatt)__ ! 300 Ft i l Kísérő úszó belépő (tanév alatt) -----------------------------: ------------------5öoFi-i 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási 

szerződés módositása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 
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538/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötött támogatási 
szerződés módosításáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével 2014. március 21-én kötött támogatási 
szerződés módositását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módositása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatróL 

539/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módositásáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módosítását az l. melléklet 
szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés módosításának az aláírására. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Föosztály vezetqje 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

10. napirendi pont: 
A Fővárosi Területfejlesztési Programról szóló javaslat 

Előterjesztő: Radványi Gábo:r alpolgármester 

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

540/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Teriiletfejlesztési Programról szóló javaslatról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által jóváhagyandó Fővárosi Területfejlesztési Program tervezetével 
egyetért. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok 

Sportegyesülete között létrejött megállapodás módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatróL 

54112014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete között létrejött megállapodás módosításáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (ll 05 
Budapest, Ihász utca 24., bírósági nyilvántartási száma: 7557/2011.) között 2014. május 4. 
napján - a Kada Mihály Általános Iskola területén tornacsarnok építéséhez nyújtott 
felhalmozási célú támogatás tárgyában- kötött megállapodás 3. pontjának második mondatát 
a következőképpen módosítja: 
"A KDSE a lehívott összeget a Tao támogatás beérkezését követő banki napon, de legkésőbb 
2015. április 30-áig köteles kamatmentesen visszafizetni az Önkormányzat részére." 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. ke:riilet Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 

a 2015-2019. évekre cimű dokumentum jóváhagyása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A Kerületfejlesztési és K(imyezetvédeJmi Bizottság módosító javaslata (Nagyné Horváth 
Emília, Tóth Balázs és Agócs Zsolt szóbeli módosító javaslata alapján), hogy a 
határozattervezet L mellékletében szereplő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre dokumentum (a 
továbbiakban: környezetvédelmi program) 

(5.3. Vízvédelem és vízhasználat) . / 

164. oldal feladatok között szereplő "Ipari-vizhálózat hasznosításának megvizsgálása." 
szövegrész helyébe az "Ipari-vízhálózat és csapadékvíz hasznosításának megvizsgálása." 
szöveg lép. 

(5.6. Természet- és tájvédelem) 
169. oldal feladatok telsorolása egészüljön ki az alábbi ponttal 

A Felső-rákosi rétek környezetvédelmi hasznosítására vonatkozó program 
kidolgozása. 

(5.7. Zaj- és rezgésvédelem) 
172. oldalon szereplő második bekezdésben szereplő "A MÁV Északi Járműjavító területe 
jelentős zajterheléssei sújtott, így zajra érzékeny funkciók telepítése nem javasolt. A terhelés 
növénytelepítéssei ·-- elsősorban pszichés értelemben - csökkenthető." szövegrész helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
"A Kőbányai út jelentős közúti forgalmából eredő közlekedési zajterhelése miatt a MÁV 
Északi Járműjavító területére zajra érzékeny funkció telepítése nem javasolt. A terhelés 
növénytelepítéssel- elsősorban pszichés értelemben-- csökkenthető." 

173. oldal feladatok között (2.) szereplő "Egyhetes folyamatos zajmérésen alapuló repülési 
zajterhelés vizsgálat a Királydombon." szövegrész helyébe a "Zajmérésen alapuló repülési 
zajterhelés vizsgálat a Királydombon." szöveg lép. 

173. oldal feladatok között (3.) szereplő "Egyhetes folyamatos zajmérésen alapuló repülési 
zajterhelés vizsgálat a Kőbánya-Kertvárosban.'' szövegrész helyébe a "Zajmérésen alapuló 
repülési zajterhelés vizsgálat a Kőbánya-Kertvárosban.'' szöveg lép. 

173. oldal reladatok felsorolása egészüljön ki az alábbi ponttal 
Zajmérő műszer beszerzési lehetőségének megvizsgálása. 

(5.8. Élővilág, táj- és épített környezet) 
176. oldal feladatok felsorolása egészüljön ki az alábbi pontokkal 

Tárgyalások kezdeményezése a hatánnenti erdők védelembe vételéről a Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkmmányzatával. 
Kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal a hatánnenti erdőben lévő 
hadi események helyszínei feltárására a baleset- és veszélyelhárítás érdekében. 
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176. oldal feladatok között (19.) szereplő "Építési engedélyezések során a szabályozási 
tervekben előírt minimális zöldfelületi arány érvényesítése." szövegrész helyébe az "Építési 
engedélyezések során a szabályozási tervekben előírt minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése, zöldtető és zöldhomlokzat kialakításának ösztönzése." szöveg lép. 

(5 .ll. Energiagazdálkodás) 
188. oldal feladatok között (10.) szereplő "Önkormányzati beruházások, fejlesztések során az 
alternatív energiák hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata." szövegrész helyébe az 
"Önkormányzati beruházások, fejlesztések során az altematív energiák hasznosítási 
lehetőségeinek ösztönzése." szöveg lép. 

(596/1. módositó javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módositó javaslata, hogy a környezetvédelmi program 
táblázataiban kerüljön átvezetésre a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 596/1. 
módosító javaslata az alábbiak szerint 
-az 5.3. Vízvédelem és vízhasználat ponthozkapcsolódóana 206. oldal 3.4. pontja módosul, 
- az 5.6. Természet- és tájvédelem ponthozkapcsolódóana 208. oldal új 6.4. ponttal egészül 
ki, amelyben felelős: Városüzemeltetési Osztály, Főépítészi Osztály, ütemezése: Középtávú, 
- az 5.7. Zaj- és rezgésvédelem pont 173. oldalhoz kapcsolódóan a 208. oldal 7.2. pont, 
valamint a 209. oldal 7.3. pont módosul, továbbá 210. oldal új 7.13. ponttal egészül ki, 
amelyben. felelős: Hatósági Főosztály, ütemezése: Rövidtávú, 
- az 5.8. Elővilág, táj- és épített környezet ponthozkapcsolódóana 212. oldal új 8.24. ponttal 
egészül ki, amelyben felelős: Városüzemeltetési Osztály, Főépítészi Osztály, Hatósági 
Főosztály, ütemezése: Rövidtávú, valamint a 212. oldal új 8.25. ponttal egészül ki, amelyben 
felelős: Városüzemeltetési Osztály, Főépítészi Osztály, Hatósági Főosztály, ütemezése: 
Rövidtávú, továbbá a 212. oldal 8.19. pont módosul. 
-az 5.11. Energiagazdálkodás ponthozkapcsolódóana 216. oldal 11.1 O. pont módosul. 

(596/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 596/1. és az 596/2. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról az 596/1. és 596/2. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

542/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 
a 2015-2019. évekre című. dokumentum jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint jóváhagyja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi 
Programja a 2015-2019. évekre című dokumentumot. 
Határidő: 2014. december 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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l. melléklet az 54212014. (XII 18.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 
a 2015-2019. évekre 

a képe.:L) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2015. január, február és március havi működtetésével összefüggő 

:rendőrségi támogatás biztositása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előte:t:jesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, van, jelezze. 

Tóth Balázs: Meg kell j egyeznie, hogy az az álláspontja, hogy a rendőrségnél nincs jó helyen 
a térfigyelő kamerák figyelése, véleményeszerint egy megerősített közterület-felügyeletnél ez 
a feladat sokkal jobb helyen lenne. 

Elnöl{: A Képviselő-testület már többször foglalkozott ezzel a kéréssel, meghallgatják 
Rendőrkapitány úr beszámolóját, látják a statisztikai adatokat. A Képviselő-testület szándéka, 
hogy előbb-utóbb a térfigyelő rendszert a Közterület-felügyelet működtesse, ennek nyilván 
meg kell teremteni a feltételeit. A tervek szerint a Korponai utcai épületbe kerül majd a 
térfigyelő központjuk, ahová akkor tudnak költözni, ha elkészül az Ügyfélszolgálat. Az 
Ügyfélszolgálat megépítésére a következö évi költségvetés az idei évit kiegészítve tartalmazni 
fogja a forrást. A tervek az első ütemre elkészültek, a második ütemre is elkészültek, az 
engedélyeztetés van folyamatban, a szabályozási terv alakuL Valóban lehet hallani, hogy 
valaki elégedetlen a kamerarendszer ilyen típusú működtetésével, vannak más vélemények is. 
Az elmúlt időszakban történt nem egy alkalommal olyan elfogás a rendörség részéről, amihez 
a karnerarendszer felvételeit használták fel, és nemcsak a közterületi térfigyelő rendszer 
felvételeít, hanem a lépcsőházakba telepített kamerák felvételeit is, aminek mostanra már 
beérik a haszna. A tervek szerint a közeljövöben már egy közterület-felügyelő is részt fog 
venni a térfigyelő központban munkát teljesítök tevékenységében. A Pongrác-telepen is a 
térfigyelő karnerarendszer kiépült, eleve gyarapodik a figyelendö kamerák száma. Bíznak 
abban, hogy ez jól szolgálja majd azt, hogy hatékonyan lehessen használni ezt az eszközt. 
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatróL 

543/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság közöH 2015. január, február és március hónapra vonatkozó, a közteriHeti 
térfigyelő rendszer használatáról szóló megállapodás megkötéséről 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármcstert a megállapodás aláírására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a térfigyelő 
rendszer 2015. április hónaptól december hónapig terjedő időszakra vonatkozó 
üzemeltetéséről és a támogatási összeg biztosításáról. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tubák István: Üdvözli, hogy a kőbányai pincerendszer elindult egyfajta idegenforgalmi 
látványosság irányában. Bízik abban, hogy ez Kőbánya számára hasznot fog hozni. 
Támogatja a javaslatot. 

Elnök: Bízik abban, hogy előbb-utóbb Kőbányának is sikerült kicsit felzárkózni. Olvasott egy 
internetes portálorr a fővárosi látnivalókról és Kőbányát kifelejtették ebből, miközben tudják, 
hogy ez nagyon nem helytálló. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatokróL 

544/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő gépjármű-beálló parkolási 
díjszabásáról és az udvarrész 2015. évi bé:rleti díjáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen a gépjármű-beálló bruttó összegű parkolási díjait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) személygépjármű beállása: l O 228 Ft/hó, 
b) zárt parkoló személygépjármű részére: 12 630Ft/hó, 
c) 2 hétre szóló személygépjármű-parkolás: 7 219 Ft/2 hét, 
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d) l hétre szóló személygépjármű-parkolás: 3 609 Ft/1 hét, 
e) 7 alkalomra szóló bérlet személygépjánnű-parkolásra: 3 609 Ft/db, 
j) motor beállása: 6 619 Ft/hó, 
g) 3,5 t alatti tehergépkocsi beállása: 14 438Ft/hó, 
h) 3,5 t feletti tehergépkocsi beállása: 19 248 Ft/hó, 
i) kamion éjszakai beállása: 12 030 Ft/éj. 

2. A Budapest X kerület, 41446 hrsz.-ú, S 1 területen az udvarrész egyéb tárolási célra egy 
alkalomra legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó határozott időtartamra l 00 Ftím2/hó bérleti 
díjjal, 30 napos felmondási idővel adható bérbe. 
3. Ez a határozat 2015. január l-jén lép hatály ba és 2015. december 31-én hatályát veszti. 

545/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület. 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a D:rehe:r Villa 
látogatásának, valamint helyszín biztosításának 2015. évre vonatkozó díjairól 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, S l területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának, 
valamint helyszín biztosításának bruttó összegű díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) a látogatás minden hónap utolsó szombatján: 
aa) felnőtteknek 1 OOO Ft/fő, 
ab) diákoknak 500 Ft/fő, 

b) cégek, magánszemélyek túravezetése, helyszín biztositása rendezvényhez, 
programhoz, bemutatóhoz 500 Ft/10 + a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. kísérőinek díja 
(]O OOO Ft/fő), 
c) televíziós, illetve filmforgatás hétköznap és hétvégén: 20 625 Ft/óra, 
d) intézmények, iskolák, felsőoktatási intézmények túravezetése 

da) hétköznap (csak munkaidőben): ingyenes, 
db) munkanapokon (munkaidőn kívül), munkaszüneti és pihenőnapokon: 

felnőtteknek 500 Ft/fő, diákoknak 300 Ft/fő, 
e) Szent László napi és más kerületi vagy országos rendezvény keretében 

meghirdetve ingyenes, 
f) a pincerendszer látogatása a Kőbánya Kártya érvényesítésével ingyenes, 
g) búvártevékenység: 2 200 Ft/merülő búvár (A merüléseket vezető búvár, valamint 
a merülésben résztvevő csoport vezetője, szervezője, amennyiben ténylegesen részt 
vesz a merülés vezetésében, mentesü1 a díjílzetés alól.), 
i) egyetemisták vizsgammforgatása 2 x 8 óra ingyenes használat, a kópián 
megjelenítve, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával készült; az 
ingyenes használatra biztosított időn túl minden megkezdett óra 20 625 Ft/óra, 

j) esküvöi, illetve egyéb magáncélú fotózás 5 OOO Ft/3 óra + a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja (5 OOO Ft/fő); a fotózásban megkezdett nünden 
további óra l OOO Ft. 

2. Ez a határozat 2015. január l-jén lép hatályba és 2015. december 31-én hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezátja. 
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15. napirendi pont: 
Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 

irányadó bérleti díjának megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tubák István: Nyugodt lelkiismerettel nem tudja támogatni az előterjesztést, mert a jelenlegi 
70%-os kihasználtság, illetve a 90%-os fizetési hajlandóság miatt az 5-l 0%-os áremelés a 
fizetési hajlandóságot is csökkentené. 

Elnök: Rendre úgy dönt a Képviselő-testület, hogy nem nyúl ezekhez a díjtételekhez, és 
mindig megtalálják a megfelelő indokot, hogy miért nem. Azt gondolja, hogy ez nem 
feltétlenül helyes magatartás, a díjtételeiket időnként viszonyítani kell más szereplők áraihoz. 
Megvizsgálták a környező kerületek hasonló árait is. A helyiségeik jelentős része nem adható 
bérbe. Nagyon sok pincehelyiségük van, óvóhelyek, amelyek nem adhatók bérbe. A jól bérbe 
adható helyek jelentős része azért viszonylag jól forog. A 90%-os fizetési hajlandóság 
vitatható, hogy jó dolog vagy sem, de 2010-2011-ben 50 és 60% között tartottak. Az elmúlt 
négy évben sikerült 90%-ra feltomázni mindezt, mert az elmúlt időszakban hanyag módon 
bántak a kintlévőségekkeL Az előterjesztés nem tartalmaz komoly emelést, amely véleménye 
szerint nem okoz problémát a bérlőknek. El kell gondolkodni azon, hogy a nem hasznosítható 
helyiségeiket ne szerepeltessék ilyen rnódon. Hiszen jól tudják, hogy hiába van az 
Önkormányzatnak 300 bérbe adható lakása, ebből 50 lakást sem tudnak bérbe adni. Amelyik 
lakást kivonják a lakásállományból, abból helyiség lesz. 

Dr. Pap Sándor: Amennyiben bármelyik bérlőjüknek gondot jelentene a bérleti díj fizetése -
ez a lakásokra is igaz - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kivétel nélkül mindig nyitott arra, hogy 
tartozás átüternezéssel, részletfizetéssel egy felhalmozott tartozás esetén mindenféle rugalmas 
lehetőséget biztosítanak a bérlő számára, hogy rendezni tudja a tartozását. 

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

546/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek 
irányadó bérleti díjának megállapításáról 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek és területek új bérbeadása során a bérleti díj irányadó mértékét az l. melléklet 
szerint határozza meg azzal, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Polgármester 
különösen indokolt esetben a bérleti díj megállapításakor attól eltérhet. 
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2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2015. február 1. napjától a 2. 
mellékletben meghatározott mértékben megemeli. 
3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló bérbe adott területek bérleti díját 2015. február l. napjától 10%-kal megemeli. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és területek bérleti díjának emelésével kapcsolatban tegye meg a 
szükséges intézkedéseket 
5. Ez a határozat 2015. január l-jén lép hatályba. 

1. 

..., 
'-'· 

3. 

4. 

" ~·· 

6. 

7. 

8. 

9. 

l 

lL 

1. melléklet az 546/2014. (X1I 18.) KÖKT határozathoz 

A B 

Bérleti díj 

A helyiségek és területek fajtái 
irányadó mértéke a 

2015.évre 
(Ft/m2/év +ÁFA) 

főútvonalon lévő foldszintes helyiség 10 969 

íOútvonalon lévő belső elhel yezkedésű (udvar, 8 498 
mf., em. stb.) helyiség 

nem főútvonalon lévő fszt.-es utcai helyiség 7 894 

nem főútvonalon belsö elhel yezkedésű (udvar, 4 726 
mf, em. stb.) helyiség 

szuterén és utcai pincehelyiség 3 565 

belsö megközeHtésű (udvar, lépcsöházi, szuterén) 2 297 
pincehelyiség 

kedvezőtlen fekvésü és rossz műszaki állapotú 1 105 
helyiség 

közösségi, társadalmi célú (társadalmi szervek, 246 
• alapítványok) helyiség 

•Garázs 8 717 

gépkocsibeáll ó, magántulajdon ú felépítmény 1 896 
alatti terület 

2. melléklet az 54612014. ()(ff 18.) KÖKT határozathoz 

,.........---------···--------···- ···-···-·······----------·---·-·------··---~-------·---·-··------···--·-····--------------------,----------------------------1 

A B ! 

A helyiségek és területek fajtái l Emelés ~értéke a li 

i 2015. evre (%) 
l . . 

! 2. i főútvonalon l év ö földszintes helyiség , l O l 
J.l ifőútvo~alonMvö bel;Ö~ elhclyezk;désü~(udvar,t ~ 71 
[ ___ l mt~:-~~1_'1.· stb.) helyiség -----·--········--·-·-------_! _______________ ____, 



4. nem főútvonalon lévő fszt.-es utcai helyiség 
---
5. j nem főútvonalon belső elhelyezkedésű (udvar, 

mf., em. stb.) helyiség 

6. szuterén és utcai pincehelyiség 

7. belső megközelítésű (udvar, lépcsőházi, szuterén) 
pincehelyiség 

18. kedvezőtlen fekvésű és rossz műszaki állapotú 
l helyiség 

9. közösségi, társadalmi célú (társadalmi szervek, 
alapítványok) helyiség 

f--

10. garázs 

ll. gépkocsibeáll ó, magántulajdonú felépítmény 
alatti terület 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
Szolgálati lakásként történő kijelölés megszüntetése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

10 

5 

5 

3 

2 

10 

8 

10 

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

547/2014. (XH. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Korponai u. 11. fszt. 6. szám alatti lakás szolgálati lakásként történő 
kijelölésének megszüntetéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Hatályát veszti a szolgálati lakások kijelöléséről szóló 512/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat 
l. mellékletében foglalt táblázat 4. sora. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújitása" 

beruházás megvalósítása tárgyában a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő Támogatási szerződés 

elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hosszú folyamat nyomán most jutottak el ahhoz a ponthoz, arnikor a támogatási 
szerződést a Képviselő-testület is el fogja tudni fogadni, a Fővárosi Közgyűlés már elfogadta 
ezt a szerződést. Mintegy 500 millió forintos támogatás mellett l 200 millió forintos 
önkormányzati önrésszel eljutnak ahhoz a szakaszhoz rövidesen, hogy a szerződések rendben 
lesznek és a készülő tervek nyomán elindulhat a kivitelezés, a munka is. Hozzászólásta nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. 

548/2014. (XH. 18.) KÖKT határozat 
a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 
beru.házás megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkonnányzat között létre,jövő Támogatási szerződés elfogadásáról és 
aláírásra történő felhatalmazásról 
O 6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_KÖZ 
pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása'' beruházás 
megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület 
I'-őbányai Önkom1ányzat között létr~jövő Támogatási szerződést a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
Tájékoztató a helyi ad.óztatási tevékenység 2014. évi alakulásáról 

Előte:rjesztő: d.:r. Szabó Krisztiá.n jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az elöte~jesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

D:r. Szabó K:risztiá.n: A 2014-es adóztatási tevékenységről szóló beszámoló sok 
következtetés levonását engedi meg a számukra. Ez a dokumentum fontos kiindulópontja akár 
a következő évi költségvetés tervezésének, akár az adóhatósági munka megszervezésének, 
hiszen és egyúttal azt is jelzi, hogy bizonyos tevékenységi területeken az Adóhatóság 
munkatársai ebben az évben milyen munkát végeznek. Megköszöni az Adóhatóság 
munkatársainak, Osztályvezető asszonynak, illetve Föosztályvezető asszonynak az adóztatási 
tevékenység körében végzett munkáját, amely az elmúlt években immár tendenciaként 
mutatja meg, hogy egyrészről a hatósági tevékenységben, másrészről a végrehajtási, behajtási 
tevékenységben tudnak fejlődést mutatni, új és új eszközöket igénybe venni, az adózói kör 
igényeihez, adottságaihoz igazodó, méltányos, rugalmas, ugyanakkor az Önkormányzat 
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érdekeit természetesen elsődlegesen figyelembe vevő hatósági tevékenységet folytatnak. Az 
adóbevételek az idei évben is meghaladták a költségvetésben tervezett mértéket, mint ahogy 
az a tavalyi évben is történt. Az idei évben is tovább javult az adózói morál, illetve az 
adófizetési, teherviselési képessége az adóílzetőknek. Ez megengedi a Képviselő-testületnek, 
hogy a költségvetés tervezésekor, illetve elfogadásakor ismét számoljon az adóbevételek 
bizonyos növekedéséveL Természetesen a többletbevételek nagy része elmaradt 
kötelezettségek teljesítéséből származik, tehát nem mondhatják azt, hogy a jövő évben 
biztosan számolhatnak egy ugyanilyen mértékű adóbevétellel, de az is látható, hogy 
növekszik az Adóhatóság felderítő tevékenysége, a bevallást nem készítő, adót nem fizető 
adókötelezettek egyre szélesebb körben kerülnek be az adófizetők közé. Józan számítással 
arra számíthat a Képviselő-testület, hogy az adóbevételei nemcsak egyébként az adámértékek 
megállapítása folytán, hanem az Adóhatóság tevékenysége folytán is tovább emelkedhetnek 
Köszöni még egyszer ezt a tevékenységet, és a tájékoztatót is jó szívvel ajánlja 
megtárgyalásra. 

Elnök: Megköszöni Jegyző úrnak és a kollégáinak is a végzett munkát. 575 millió forint, 
amely a tervezetthez képest több adót sikerült behajtani. Ez a felderítési tevékenység jelentős 
változásán alapszik, hiszen, ha csak az építmény- és telekadó vonatkozásában nézik a 
táblázatokat, akkor látják, hogy a korábbi évekhez képest a kintlévőség majdnem a felére 
csökkent. Bár a tervezésnél mindig számítanak arra, hogy folyamatosan javul az ily módon is 
beszedett adók mértéke, azt gondolja, hogy a költségvetésnél az óvatos tervezés jobb. 
Javasolja, hogy a bázis közelében maradjanak, adót emeltek, ezzel a bázist korrigálni kell és 
örüljenek év végén jövőre is annak, hogy pluszbevételük keletkezik. 

Tóth Balázs: Örül a felderítési tevékenység ilyen mértékű alakulásához. Kérdezi, hogy a 
Kőbányán telephellyel rendelkező cégek milyen arányban fizetnek helyi adót? 

Dr. Szabó Krisztián: Ilyen adatuk pontosan nincs. Általában azt tudják elmondani, hogy az 
építmény- és telekadó esetében nincs olyan automatikusan keletkező alapja az adófizetésnek, 
mint ahogy az a gépjárműadóban megfigyelhető, ahol van egy gépjármű-nyilvántartás, 
amelyből az adatokat egyszerűen adják az adókötelezettséget Az ingatlanadó, telekadó és 
építményadó esetében bevallás alapján történik az adózás, tehát olyan adatuk, hogy ki vallott 
és ki nem, természetesen van, a felderítések lényege nem feltétlenül abban áll, hogy 
felderítenek olyan adózót, aki eddig nem vallott és nem fizetett, természetesen ilyen is van, de 
a legnagyobb mértékű felderítést olyan helyzetekben tudják elérni, amikor azt állapítják meg, 
hogy a korábbi bevallásokhoz képest a tényleges adófizetési kötelezettség eltérő. Ez pedig 
azért nehéz tevékenység, mert természetesen az adózók ezekkel a megállapításokkal nem 
szoktak egyetérteni, és ilyenkor szakértői segítségre van szükség, hogy az ingatlanok méreteit, 
a pontos adófizetési kötelezettséget meg tudják állapítani. Ehhez nyilván költségvetési fonás 
is szükséges, ami egyébként az idei évben is növekvő mértékben rendelkezésre állt és .fel is 
használták, de még mindig vannak olyan jelentős iparterületek, ahol sok tulajdonos kezében 
lévő hatalmas ingatlanok felmérése a jövőben történik és ez még tartogat lehetőséget. 
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Varga István: Kis- és közepes vállalkozásokkal beszélve az elmúlt években nehezményezték, 
hogy rengeteg vállalkozó nem fizet adót. Látják, hogy az elmúlt években a felderítés és a 
behajtás javulása okán elkerülhették azt, hogy ne kelljen adót emelni. A múlt héten 
Polgármester úrral és Alpolgánnester úrral a Kereskedelmi és Iparkamara Kőbányai 
Tagszervezet elnökségi ülésén, ahol, ha nem is tapsolva, de tudomásul vették, hogy sokévi 
nem emelés után az idén kénytelen az Önkormányzat adót emelni. 

Tubák István: Kérdezi Jegyző urat, hogy az idegenforgalmi adó alulteljesítését mivel lehet 
indokolni? 

D:r. Szabó Krisztián: Az idegenforgalmi adó tekintetében sajnos az egyébként tervezett 
méctékéhez mindig különösen nagy nehézségekkel állnak szemben. Két oka van az 
alulteljesítésnek, az egyik, hogy itt is bevaHásos adóról van szó, aminek viszont a nagyon 
gyakori és kiterjedt ellenőrzése nélkül azt látják, hogy a bevallási morál igencsak alacsony. 
Bizony a szálláshely szolgáltatók ellenőrzését nem tudják olyan mértékben folytatni, ami 
biztosítaná az állandó és megbízható bevallást. A másik és ez esetben jelentős ok, hogy egy 
nagy adófizetőnek komoly hátraléka van, amely az előirányzat l egyharmadát teszi ki. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatási 
tevékenység 2014. évi alakulásáról sz ó ló tájékoztatót megtárgyalta. 

19. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Osztály 2015. évi ellenőrzési terve 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A belső ellenőrzési terv előkészítésének egyik kulcsinformációja a 
belső ellenőrök létszáma. A Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjét megfelelő jelölt hiányában 
hosszú ideje nem találták meg, ugyanakkor a jövő évre is háromfős kapacitással számolnak, 
mert abban reménykednek, hogy sikerül betölteniük az álláshelyet Reméli, hogy emiatt nem 
íognak ellenőrzések elmaradni. 

SzóbeH módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pon~ja törlésre kerül. 

(594/1. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról az 594í1. módosító javaslat figyelembevételéveL 
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549/20l•t (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2015. évi ellenőrzési tervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi 
ellenőrzési tervét az l. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

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

20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 

évi munkate:rve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Gál Judit szóbeli módositó javaslata az, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő 
L 22-ei ülésnap tervezett napirendje egészüljön ki az alábbi 7. ponttal: 
"7. Iskolai intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálása 

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB" 

(626/1. módosító ,javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 626/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról a 626/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

550/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület 2015. évi munkate:rvéről 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint hagyjajóvá a 2015. évi munkatervét. 

l. melléklet az 550/2014. (XII. 18.) KÖKT határozathoz 

I. 22. 

Napirend előtt a "Kőbánya Sportalája" elismerő eim átadása 
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I. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

2. Budapest X. kerület, Kerepesiút-Fehér út- Albertirsai köz- Albertirsai út (MÁV 
vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44í2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttmüködési Megállapodás 
felülvizsgálata 
Előte1jesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

4. A lejárt határídejü végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai :felelős: a Jegyzőí Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. A Budapest Főváros 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-II. havi várható 

Szakmai :felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

6. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

7. Iskolai intézményi tanácsokba önkormányzati képviselők delegálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

H.19. 

L A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (IL 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgánnester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

3. Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági programja 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

4. A Budapest X., Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 11/2003. (III. 
20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. kerületi Tankerület 2014. évi 
támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015 és 2020 közötti 
időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának megalkotása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgánnester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

7. A térfigyelő központ további üzemeltetése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet 

főosztályvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

8. A Budapest Főváros 

felülvizsgálata 
Előterjeszt ő: 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat Lakáskoncepciójának 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
HB GPB 

9. ~ Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai Mocorgó 
Ovoda és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői 
álláshelyének pályáztatása 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

10. "Támogatás előkertek egységes arculatú kialakításához" címü pályázat kiírása 



Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 
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a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzőí Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
vezetője 

KKB 

ll. Lakóközösségek 
támogatás 
Előterjesztö: 

részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó 

Szakmai felelös: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzöi Föosztály Városüzemeltetési Osztály 
vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

12. A 2015. évi komposztálási program pályázati kiírása 
Előterjesztő: a szakterületért felelös alpolgármester 
Szakmai felelös: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

vezetöje 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

13. A Kőbánya Tűzvédelméért I-::.özalapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgánnester 
Szakmai felelös: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

14. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztö: a jegyző 
Szalanai felelős: a Jegyzöi Főosztály Szervezésí Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

15. A Budapest Főváros X. 
likviditási helyzetéről 
Előterjesztö: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-HL havi várható 

Szakmai .felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

16. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgánnester 
Szalanai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

17. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

III.19. 

a szakterületért felelős alpolgánnester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

l. A közterületen lévő fás szárú növények 
önkormányzati rendelet módositása 

pótlásáról szóló 37/2012. (X. 26.) 

Előte:r:jesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
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A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A talajterhelési díjról szóló 47/2004. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

3. Az épített és természeti kömyezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves 
ellenőrzései alapján készített 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

6. A Budapest Főváros 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyiségkoncepciójának 

a szakterületért felelős alpolgármester 

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

7. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2015. évi támogatásáról 

szóló megállapodás 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 

a szakterületért felelős alpolgám1ester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: HB 

8. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások és alapellátások 2015. 
évi önköltségi és intézményi térítési díjai 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

9. A Környezetvédelmi Program 2014. évi végrehajtása és a 2015. évi Intézkedési Terv 

elfogadása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KKB 



10. A 2015. évi kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

ll. Ülnökválasztás 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
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a szakterületért felelős alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
vezetője 

K.KB 

a jegyző 
az aljegyző 
GPB 

12. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelös: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

vezetöje 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

13. A lejárt határidejü végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezésí Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

14. A Budapest Főváros X. 
likviditási helyzete 
Előterjesztö: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IV. havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

15. Népjóléti tárgyú fell ebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

IV. 16. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

---------------------------····-·-·-------· -----------

L A Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és a pénzmaradványról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelös: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

2. 2015. évi önkormányzati kitüntetések adományozása 
Előterjesztö: a polgá1mester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Föosztály vezetője 
i\ tárgyban érintett bizottság: a polgármester általlétrehozott munkacsoport 
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3. A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség - OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
az aljegyző 
KKB 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. Budapest X. kerület, Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlan használati jogviszonyainak rendezése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

6. Budapest X. kerület, Richter Gedeon Rt. üzemi területét érintő telekcserékről szóló 
megállapodás 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 
GPB 

7. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB HB 

8. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi 
beszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB HB 

9. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

A tárgyban érintett bizottság: 
ügyvezetője 

GPB HB 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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A tárgyban érintett bizottság: GPB 

ll. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

12. A Köbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási szerződés szerínti 2014. évi Éves 
Müködési Jelentése 
Előterjesztö: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GPB 

13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelö Bizottságának 2014. évi beszámolója 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

14. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a 2015. évi Éves Közszolgáltatási szerződés megkötése 
Előterjesztő: a szakterületért :felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

16. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2014. évi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

17. Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolója 
Elötet:jesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

18. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi 
beszámolója 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



A tárgyban érintett bizottság: 
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a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

GPB 

19. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti terve 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

20. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előte-r:jesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat és a KÓKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelös: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 

aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: GPB 

24. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

GPB 
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25. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gazdasági társaságai vezetőinek 
2014. évi prémiuma és 2015. évi prémiumfeladataik meghatározása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgálmester 
Szakinai felelős: a Gazdasági és Pénzügyí Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

26. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat kiírása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

27. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelös: a Jegyzöi Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

28. A Budapest Főváros X. 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-V. havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

29. Népjóléti tárgyú felJebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

V. 21. 

az alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

l. A Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi 
önkormányzati rendelet módosítása 

Alapjáról szóló 46/2004. (IX. 17.) 

Előterjesztő: a jegyzö 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A környezeti zajvédelem helyi szabályairól szóló 65/2008. (XIL 20.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
ElőteJ:jesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Hatósági Főosztály vezetője 
KKB 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
É.pítési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 
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4. A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: az aljegyző 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 2014. 
évi munkájáról 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

6. Beszámoló a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

7. A térfigyelő rendszer 2014. évi tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

8. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2015. éviben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására irányuló pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a BRFK X. kerületi Kapitányság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

9. Beszámoló a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a kerületi tűzoltó-parancsnokság vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

10. Átfogó értékelés a gyermekvédelem 2014. évi helyzetéről 
Előterjesztő: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

ll. Az intézményvezetői pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

12. Budapest X. kerület, Kozma utcai sírköves területhasználókjogviszonyának rendezése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

13. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 



Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 
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a Jegyzői Főosztály Szervezésí Osztály vezetője 
GPB 

14. A Budapest Főváros X 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VI. havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

15. NéP.jólétí tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

VI. 25. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

l. Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A Budapest X. kerület, Kolozsvári utca-- Körösi Csoma Sándor út- Szent László tér
Állomás utca - Korponai utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló önkonnányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépitészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

3. A Budapest X. kerület, Sírkert utcai sírköves területhasználék jogviszonyának 
rendezése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépitészi Osztály vezetője 
GPB 

4. "Támogatás előkertek egységes arculatú kialakításához" című pályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

5. A 2015í2016. nevelési év előkészítése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Föosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

6. Tájékoztató a 2015/2016. nevelési évben a kerületi óvodaí beiratkozásról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szalanai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 
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7. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről 

Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB HB KKB 

8. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyző i Főosztály V árosüzemeltetésí Osztály 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

9. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-VII. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

ll. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

--- ----··-·---··------·-----··-·---··-···-----····-·-··----- ·---------·-·-··---· 
Júliusi tanácskozási sziinet 

VIII. 27. 

l. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. Beszámoló a lakásgazdálkodás 2015. L félévi bevételeiről és kiadásairól 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

3. A "Kőbánya Számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 
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4. A Budapest Főváros X 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IX. havi várható 

Szalanai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

5. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

IX. 24. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelös alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

l. A térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatai 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet 

főosztályvezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzatí rendelet módosítása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakinai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

3. A Budapest X. kerület, MagJódi út- (42414/188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca--
42414/176 hrsz.-ú ingatlan- 42414/175 hrsz.-ú ingatlan- Korall utca- Zsombék utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervről szóló 
50/2003. (XL 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. A White Sharks Hockey Club által üzemeltetett jégpálya használati idejének és 
jegyárainak felülvizsgálata 
Előterjesztő: 

Szakinai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

5. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztö: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Elöterjesztő: a jegyző 
Szakinai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 
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7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-X. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

8. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a gazdasági és fejlesztési ügyekért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

-----------------------------·-·--------·-·--··--···-~----------------------·-··------·------·--·····-·· 

X. 22. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciója 
Előterjeszt ő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

2. A Kőbányai Vagyonkezelő 
Féléves Működési jelentése 
Előterjesztő: 

Zrt. - Közszolgáltatási szerződés szerinti - 2015. évi 

Szakmai felelős: 

A tárgyban érintett bizottság: 

a polgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
GPB 

3. A biínmegelőzési 

viszonylatában 
Előterjeszt ő: 

tanácsadó tevékenysége a középfokú oktatási intézmények 

Szakmai felelős: 
az alpolgármester 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

4. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. A Budapest Főváros X. 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

kerület Kőbányai Önkom1ányzat 2015. I-XL havi várható 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

6. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

XI. 19. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 
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·------ --·-----·------------------

l. A Budapest Főváros X. keriílet Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
E!őterjesztő: a polgánnester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

2. A közterület-használatról szóló 12/2013. (IIL 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

3. Az építményadóról szóló 41/20 ll. (XL 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: a jegyző 
Szalanai felelös: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

4. A telekadóról szóló 42/201 L (XL 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Elöterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

5. Az idegenforgalmi 
módosítása 
Előterjesztő: 

adóról szóló 34/201 O. (XII. 28.) önkormányzati rendelet 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Hatósági Főosztály vezetője 
GPB 

6. A Budapest X. kerület, Vaspálya utca --·· Kőér utca -·- Óhegy utca - Kápolna tér -
Kápolna utca -- Kőrösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt terület Kerületi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztö: 

Szakmai felelös: 
A tá1:gyban érintett bizottság: 

a jegyző 
a Főépítészi Osztály vezetője 
KKB 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2016. évi ellenőrzési terve 
Előte~jesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

ajegyzö 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
GPB 

8. A lakásbérleti díjak mértékének felülvizsgálata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
A tárgyban érintett bizottság: GPB HB 

9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletidíj felülvizsgálata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Kőbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 
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A tárgyban érintett bizottság: GPB 

l O. Az S l területén a gépkocsibeállók, területek bérbeadásának, valamint a pincerendszer 
és a Dreher Villa látogatásának 2016. évi díjszabása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyí Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

ll. A "Tiszta udvar, rendes ház 2015", a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2015" és a 
"Virágos Kőbányáért 201 5" évi elismerés adományozása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai :felelős: a Jegyzőí Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

vezetője 

A tárgyban érintett bizottság: KKB 

12. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

14. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
HB 

X/.19. 17 óra Közmeghallgatás a Klfrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

l. Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója 

2. A lakosságat érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, 
környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, 
kerületfejlesztés) válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltök részére 

XII. 17. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. ev1 átmeneti 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

2. A helyi adóztatási tevékenység 2015. évi alakulása 
Elő terjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 
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3. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 
döntésekről 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság GPB HB KKB 

4. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda 2016. évijegyárainak megállapítása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB 

5. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzőí Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

vezetöje 
A tárgyban érintett bizottság: KKB 

6. A Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
évi munkaterve 
Előterjesztő: a polgám1ester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: HB GPB KKB 

7. A lejárt határidej ü végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok 
Elöterjesztő: a jegyző 
Szakmai :felelős: a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
A tárgyban érintett bizottság: GPB 

8. A Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi várható, 
felülvizsgált likviditási helyzete 
Előterjeszt ő: 

Szalill1ai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

9. Népjóléti tárgyú fellebbezések 
Előter:jesztö: 

Szakmai felelős: 
A tárgyban érintett bizottság: 

a szakterületért felelős alpolgánnester 
a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetője 
GPB 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetöje 
HB 

21. napirendi pont: 
Tájékoztató a Képviselő-testiilet átruházott hatáskörében hozott polgármesteri 

döntéseliről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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 Képviselő-testület 
átruházott hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

22. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. A napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélküilezárj a. 

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

23. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-XII. havi 

várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Sokan azt gondolják, ha sok pénz van a folyószámlán, akkor lehet két kézzel költeni. 
Látják azt is, hiába ennyi van a folyószámlán, vagy lekötött állományban, azért a kífizetések 
rendre teljesülnek, bevételek is érkeznek még, de látják azt is, hogy a következő időszakra 
előkészített tervek milyen mértékű forrást fognak igényelni. Ilyen például a TÉR-KÖZ 
pályázat 700 millió forintja, mert utófinanszírozású lesz, az Önkormányzatnak ezt az összeget 
elő kell teremteni az Újhegyi pályázat megvalósításakoL 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. I-XIr havi várható, az 1-X havi 
tényadatokkal kiegészített likvidirási he~vzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

24. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű. végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

határozatokról 
Előterjesztő: d.:r. Szabó K:risztián. jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül le zárj a. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról szóló tájékoztatót 
rnegtárgyalta. 

25. napirendi pont: 
A Készenléti Rendőrség számára bérlökijelölési jog biztositása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati javaslatróL 

55112014. (XH. 18.) KÖKT határozat 
a Készenléti Rendőrség számára hérlökijelölési jog biztosításáról 
( 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Készenléti 
Rendőrség részére határozatlan időre szóló bérlökijelölési jogot biztosít a Budapest X., 
Gyakorló u. 19. X. 59. szám alatti lakásingatlanra, és ezzel egyídejüleg megállapítja, hogy a 
Készenléti Rendőrség Budapest X., Gyakorló u. 9. VIII. 50. szám alatti lakásra vonatkozó 
bérlökijelölési joga megszűnt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pontban meghatározott 
bérlökijelölési joggal kapcsolatos szerződés aláírására. 
Határidő: azmmal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

552/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 
szóló 116/2014. (HI. 20.) KÖKT határozat módositásáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről szóló 116/2014. 
(HI. 20.) KÖKT határozata l. melléklete az L melléklet szerint módosul. 
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2. Ez a határozat a kőzzétételét követő napon lép hatályba. 

l. melléklet az 552/2014. (XII 18.) KÖKT határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosítása 

l. A 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 (a továbbiakban: határozat) l. melléklete a követező 
I.2. ponttal egészül ki: 

"2. Szolgáltatás: 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó érték 

1.2.1. Egységes vagyon- és felelősségbiztosítás 65 500 OOO Ft" 
----------·--------- ·--·--·-···---~----·-

2. Hatályát veszti a határozat 1. melléklet II. l. 7., II.1.8. és II.l.9. pontja. 

3. Hatályát veszti a határozat 1. melléklet IL2.3. pontja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Budapest X., Petrőczy utca 4-10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 

jogról való lemondó nyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy ez az a telek ahol pincelejáró van? Ha az Önkormányzat lemond 
az elővásárlási jogáról ez végleges? A pincelejáró a telek része? 

Dr. Szabó Krisztián: A pincelejáró használatára nem jogosult feltétlenül az ingatlan 
tulajdonosa. Ha az ingatlan alatti pince nem az ő tulajdona, akkor nem használhatja. 

Mozsár Ágnes: A pincelejáróra lakásokat akarnak építeni, és fel akarják használni a pincét 
részben parkolásra. Ez egy nagyon terhelt terűlet volt. A pincerendszer alá megy a pince, 
aminek a vége elvileg le van zárva, de senki nem tudja, hogy hol a határa. 
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Elnök: A területen áldatlan állapotok uralkodnak. A területen, rengeteg fémet építettek be 
valamikor a területbe, amit folyamatosan hordják. A pince nem az Önkormányzat tulajdona. 
Korábban készült egy beépítési terv az ingatlanra, de túlzott beépítés jelent volna meg, nem 
volt megfelelő a magasság, nem tudta volna a beruházó megvalósítani az elképzelését. Üresen 
áll jelenleg az ingatlan és fosztogatják. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatra. 

553/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Petrőczy utca 4-1 O. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási 
jog:rúl való lemondó nyilatkozat kiadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Petrőczy utca 4-1 O. szám alatti, 42023/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a Pionki 
Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 38.) és az 
Im10vít Üzleti Tanácsadó Zrt. ( székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.) között 2014. 
december 3-án 82 M Ft + Afa áron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az 
Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgánnestert a szükséges nyilatkozat kiadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adása 
Előte.rjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a Művésznö továbbra is fog Kőbányának plaketteket és hasonló 
dolgokat adni ebben az időszakban? 

Elnök: Amennyiben a Kőbányai Önkormányzat úgy dönt, hogy szobrot, kisplasztikát, 
plakettet, bármi egyebet megrendel a művésznőtől, akkor készülni fog az ebédlőben 

berendezett müteremben ilyesmi is. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a határozati javaslatról. 

554/201·t (XII. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. 1\:erület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
téritésnu·ntes használatba adásáról 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő l 04 m2 alapterületű ebédlőhelyiséget 
(helyrajzi száma: 41411) Zsemlye Ildikó (1107 Budapest, Szárnyas utca 3. 4. emelet 1.) 
részére szoborkészítés céljára, 2015. január l. napjától 2015. március 31. napjáig határozott 
ídőtartamra, térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségben felhasznált elektromos 
áram díját köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét l O OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. január 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

29. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kozma utcában találbató 41007/13,/14 és /15 hrsz.-ú ingatlanok 

elidegenítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

555/2014. (XII. 18.) KÖKT batározat 
a Budapest X. kerület, Kozma utcában található 41007/13, /14 és /15 hrsz.-ú ingatlanok 
elidegenítéséről 

( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete együttesen 
árverésen értékesíti a Budapest X. kerület, Kozma utcában található 41007/13, 41007/14 és 
41007/15 helyrajzi számú ingatlant. A Képviselő-testület az árverési hirdetményben az alábbi 
feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlanok kikiáltási ára 163 329 642 Ft + ÁFA, 
b) az ajánlati biztosíték összege 16 3 3 2 964 Ft + ÁFA, 
c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondó 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 polgánnestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás 
közzétételére és az árverés lebonyolítására. 
3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2015. március 31. (az árverés lebonyolítása) 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat J. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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30. napirendi pont: 
A Büntetés-végrebajtás Országos Parancsnoksága részére bérlökijelölési jog biztositása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az elöte~jesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától megkeresést 
kaptak, amely részben kifogásokat fogalmaz ~eg a Gőzmozdony utca, illetve az Állomás utca 
lakásokkal kapcsolatban, amivel kapcsolatban a szerződést már aláírták. Ezeket a kifogásokat 
nehezen tudják értelmezni, viszont kifogásokat fogalmaz meg a BVOP azzal a lakással 
szemben is, amiről most születne döntés, a lakás :felszereltségével és állapotával kapcsolatban 
van kifogásuk. Korábban, amikor megtekintették a lakásokat nem emeltek ilyen kifogásokat. 

szóbeli módositó javaslata, hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, _ _l}Qgy ___ t!rgy~Jjg.n a 2. pontban 
meghatározott _szerződésmódg_~~5sal ___ IT.int~tL.Ja~<!~ __ ?.J.illg~al __ lgt_pcs_glat.Q§._ ré_;;zletekről, 
valamint a szerződésmódosítás aláírására." 

(587/1. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja az 587/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a határozati 
javaslatról az 587/1. módosító javaslat :figyelembevételével. 

556/2014. (XH. 18.) KÖKT határozat 
határozott idejű bérlökijelölési jog biztosításáról a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnolisága részére 
( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
J'v1aglódi út 38. L ép. fszt 2. szám alatti lakásingatlanra l O éves határozott időtartamra 
bérlökijelölési jogot biztosít a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága számára. 
2. A Képviselő-testület a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával a Budapest X., 
Kozma u. ll. szám alatti Öri Szálló épületeinek bontása miatt keletkezett kár enyhítése 
céljából megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja akként, hogy a szerződés 4. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"4. A 3. pontban telsorolt lakásokon kívül az Önkmmányzat a Budapest X., Maglódi út 
38. L ép. fszt 2. szám alatti lakásra vonatkozóan is bérlökijelölési jogot biztosít az 
Országos Parancsnokság részére 10 év határozott időre." 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a 2. pontban 
meghatározott szerződésmódosítással érintett lakás állagával kapcsolatos részletekről, 
valamint a szerződésmódositás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Föosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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Elnök: Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 16. pontja alapján 20 perc szünetet rendel el. 

Szünet 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

31. napirendi pont: 
Egyes intézményvezetői illetmények rendezése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Bejelenti, hogy Joás Tamás, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatójának kérésére a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja a Képviselő-testület zárt ülésen 
tárgyalja a 31. napirendi pontot. 

32. napirendi pont: 
A 2014. évi "Kőbánya Sportolója" elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 32. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

33. napirendi pont: 
A Táblázat Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 33. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

34. napirendi pont: 
A Gran-Trading Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 34. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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35. napirendi pont: 
Marlen Attila közterület-használati ügyével kapcsolatban benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 35. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 36. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Egyszer fordult elő, hogy az elmúlt négy évben, hogy a két ünnep között testületi ülést 
kellett összehívni idegenforgalmi adó ügyében. Bízik abban, hogy most ilyesmire nem kerül 
sor. Megköszöni mindenki munkáját. Megadja a szót dr. Mátrai Gábor képviselő úrnak, hogy 
elmondja napirend utáni felszólalását. 

Dr. Mátrai Gábor: Mai napon van a Nemzeti Kisebbségek Napja és ezúton is, mint a 
Humánszolgáltatási Bizottság elnöke megköszöni a vasárnap megtartott Nemzetiségek 
Karácsonyi Ünnepét a nemzetiségi referens, Jógáné Szabados Henriettának 
Megtapasztalhatták, hogy mind az Alaptörvényben, mind a jogszabályban meghatározott 
anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat maximálisan be tudták mutatni és ezáltal is 
színesítve kultúrájukat Kőbánya kultúráját és sokszínűségét. Mindenkinek Áldott ünnepeket 
kíván. 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület munkaterv 
szerinti soron következő ülésére 2015. január 22-én kerül sor. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.20 óra. 

K.m.f. 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

./ Zárt" ülésen t-árgyalt n.apinmdi pontokhoz tartozó döntések, melyck az 
SZMSZ 20. § (4) belü:~zdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét két)ezik 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv (titkos szavazás) 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2014. december 18-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 Bányai Tibor Péter 

4.1 dr. Fejér Tibor 

5 .l Gazdag Fe rene 

6.1 Gál Judit 

7 .l Marksteinné Molnár Julianna 

8./ Mácsik András 

9 .l dr. Mátrai Gábor 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 
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12./ Radványi Gábor alpolgármester 
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