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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
november 19-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpon.tja: 9 óra 

A jelenléti ív szerin.t jelen. vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, 
Mácsik András, Mátrai Gábor Imre, Somlyódy Csaba, T ó th Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Gazdag Ferenc 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen. vannak: 

Távolmaradás oka 
külfóldön való tartózkodás 
betegség 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző ~~~3~45j2d5j!X · 
Főépítészi Osztály Mozsar Agnes 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Rappi Gabriella 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Humánszolgáltatási Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály dr. Egervári Éva 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály Korányiné Csősz Anna 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 
Belső Ellenőrzési Osztály Pándiné Csernák Margit 
Kőbányai Közterület-felügyelet Fodor János 
BRFK X. kerület Rendőrkapitányság dr. Gyetvai Tibor 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala dr. Horváth Tivadar 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Némethné Lehoczki Klára 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. JoósTamás 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X. Tankerülete Fehér Gyöngyi 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Jolán 
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dr. Aziz-Malak Nóra 
Kürtös Réka Anna 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Morassi László 
Papp Lászlóné 

Pályázók Némethné Varga Ibolya 
Németh Judit 

Elnök: 

Göncziné Sárvári Gabriella 
Némethné Varga Ibolya 
Németh Judit 

Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti iv alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Napirend előtt köszönti a Pro Urbe Budapestért díjban részesült Ókovács Szilveszter 
operaénekes, zenekritikus-publicista, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját,- nem tudott 
eljönni - a Budapestért díjban részesült Menyhárt Sándor iskolaigazgatót, a Zalabai Gábor
díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért elismerésben részesült Kőbányai Fecskefészek 
Bölcsőde kollektiváját, a Papp László Budapest-Sportdíjban részesült Kökény Beatrix 
kézilabdázót, az FTC női kézilabdacsapat szakág- és utánpótlás vezetőjét, a Fővárosért 
Emlékzászló díjban részesült Készenléti Rendőrség képviselőjét, Nagy Miklós Parancsnok
helyettest, valamint a Magyar Épífőművészek Szövetsége és a Magyar Épitész Kamara 
diplomadíjában részesült Tóth Attila épitészhallgatót. (A Képviselő-testület megtapsalta a 
díj azottakat.) 

ELNÖK: Köszönti Csák Gyöngyit, akinek az Önkormányzat támogatásával a nyolcadik 
verseskötete jelent meg. 

Csák Gyöngyi: Megköszöni az Önkormányzat támogatását. 

Elnök: Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
A TÉR-KÖZ pályázat keretében gőzerővel folyik a munka az Újhegyi sétányon. 
Újhegyen sikerült elhelyezni és megnyitni egy újabb nyilvános illemhelyet. Nem biztos 
abban, hogy van másik fővárosi kerület, amely saját beruházásban három ilyen létesítményt 
műk:ödtetne. Újhegyen kívül épül a negyedik illemhely helye is. 
A Gyöngyike Óvoda udvarán soron kívül sikerült a játszóudvart felújítani. 
Idén ünnepelték a Keresztury Dezső Általános Iskolát, 60 éves lett. 
Ötödik éve műk:ödik a RADAR Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda a Zrínyi Miklós 
Gimnázium melletti épületrészben. Javasolja Képviselőtársainak, hogy látogassanak el ide, 
kézzel fogható, tapintható az a nem könnyű tevékenység, amit a fiatalok végeznek a 
kőbányai gyerekekkeL Azokkal a gyerekekkel, akik az iskolai napköziből is kiszorulnak, 
itt viszont tanulnak, és jó helyen töltik a délutánt. 20-25 fiatal mindig összejön. 
Véleménye szerint példaértékű az a munka, amit itt végeznek, és jó lenne a kerület több 
pontján is megteremteni ennek a lehetőségét. 
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Elkészült a Kertvárosban is a futballpálya, bár ennek a működése nem olyan egyszerű, mint 
egy intézményudvaron létesített pályának. 
Elkészült az Üllői úton a Janikovszky Éva Általános Iskola műflives pályája is. 
Elmondhatják, hogy minden általános iskola udvarán, ahol lehetett építeni, elkészültek a 
műfüves pályák. 
Hátra van még a Szent László Gimnázium udvara. Úgy tűnik, hogy a korábban tárgyalt és 
négy lehetőséget felvető pályázat egy helyen fog megállni a Szent László Gimnázium 
udvarán. A többi esetben különböző okok miatt az MLSZ nem támogatja azt. 
Fantasztikus kancerten vettek részt november 21-én, a Kroó György Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményük művésztanárai adtak hangversenyt. Bemutatták azt a 
hangszert is, amit az Önkormányzat vásárolt az iskolának, ezzel a csembalóval újabb 
hangszeren indulhatott képzés. 
November 22-én adták át a annak a hét pályázónak a támogatásról szóló elismerést, amely 
az értékvédelmi pályázat beadását követőenjelent a kőbányai helyi védettségű épületekhez 
felújítási támogatást, maximum 2 500 OOO Ft összegben, összesen 12 900 OOO Ft-ot szántak 
erre a célra, de a beruházások értéke ennek a duplája lesz. Ha tudják növeini a következő 
évben ezt a támogatási keretet, és hasonló módon a társasházak hozzáteszik a másik felét, 
akkor lehet, hogy nagyobb ütemben újulhatnak meg a helyi védettségű épületek, amelyekre 
mindannyian büszkék lehetnek Kőbányán. 
A napokban ünnepelte a Céh Zrt. az alapításának 25. évfordulóját, akik a sörgyári területen 
végeztek felmérési, tervezési munkákat. Alpolgármester urakkal részt vettek a 
rendezvényükön, ahol megállapodást kötöttek. A Céh Zrt. alapítványt hozott létre és a 
kőbányai sörgyári területtel szeretné az alapítványt elindítani, építészhallgatók számára 
pályázatot íma ki "TÉR-LÁNC" címmel, ahol a különböző érzékekhez kapcsolódóarr 
szeretnék az építészhallgatókat insprirálni arra, hogy ötleteikkel majd ezek bemutatásával 
és helyszínre hozásával a sörgyári területeket kicsit vigyék közelebb a széles 
nyilvánossághoz is. A másik pályázat, amit meghirdetnek az esélyteremtés szándékával 
indul, a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására. Szeretnének a számukra a 
területen egy különleges játszóházat létrehozni, amely a fogyatékkal élőkjátszóháza lenne, 
sőt olyan színteret is, amely a fogyatékkal élők és az egészségesek közös zenés, táncos 
helyteremtését szolgálná. 
Az Önkormányzat megkapta a Fogyatékos Barát- Polgármesteri Hivatal- munkahely 
címet a napokban. Ebben az évben nagymértékben nőtt azoknak a munkavállalók száma a 
Polgármesteri Hivatalban, akik fogyatékkal élnek, ma már szinte minden napos az 
Érzékenyítő tréningek szervezése a Hivatalon belül, ahol nagyon sok munkatárs vett részt, 
és igyekeznek mindezt tovább bővíteni. 
Rendőr-altábomagy úrtól és az Országos Rendőrfőkapitánytól levelet kaptak, amelyben 
megköszönték a X. kerület Kapitányságnak vásárolt szaigálatba állított Suzuki SX4 típusú 
gép j árművet. 

Javasolja napirendre venni az alábbi előterjesztéseket 

28. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módositása (567. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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29. A Budapest X kerület, Halom u. 37/b szám alatti épületben található helyiség Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére történő téritésmentes használatba 
adása (570. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

30. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Németh Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található helyiségek téritésmentes használatba adása (569. számú 
előterjesztés) 

Előt erjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele, kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az ismertetett napirendi pontok napirendre történő 
felvételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a bizalmasan tárgyalandó napirendi pontok elé az 
alábbi előterjesztéseket 

28. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módositása (567. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

29. A Budapest X kerület, Halom u. 37/b szám alatti épületben található helyiség Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére történő téritésmentes használatba 
adása (570. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

30. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Németh Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található helyiségek téritésmentes használatba adása (569. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
[38412015. (XI. HJ.)] 

Elnök: Javasolja, hogy a Képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 27. 
sorszámmal, és 30. napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 6. sorszámmal szereplő előterjesztést. 
Kéri, szavazzanak a sorrend módosítási javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjében az alábbi sorrendmódositásról dönt 

második napirendi pontként tárgyalja a meghivóban 27. sorszámmal, 
30. napirendi pontként tárgyalja a meghivóban 6. sorszámmal 

szereplő előterjesztést. 

{38512015. (XI. 19.)] 

Elnök: Amennyiben hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend 
elfogadásáról a már elfogadott módosításokkal együtt. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el[386/2015. (XI. 19.)]: 

l. Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása (533. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezése (534. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (549. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálása (546. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciója (568. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Tájékoztató a közterület-használatról szóló 12/2013. (HL 25.) önkormányzati 
rendeletben megállapított közterület-használati díjtételek felülvizsgálatáról (551. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása (565. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. évi üzleti tervének meghatározása (566. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által fenntartott európai uniós 
projektek (553. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése (529. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. A Kőbányai Szent László Gimnázium és Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
alapítványainak támogatása (563. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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12. A temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslat (559. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

13. A repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott értékelési rendszer 
felülvizsgálatának kezdeményezése (550. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

14. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírás (556. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása (547. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. A Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiségcsoport Budapest 
Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére történő ingyenes használatba 
adása (555. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

17. A Budapest X., Harmat utca 88. szám alatt lévő Kőbányai Harmat Általános Iskola 
udvarán sportcsarnok létesítése (548. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. BudapestFőváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosítása (557. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatok (561. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

20. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XII. havi 
várható likviditási helyzetéről (539. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása (537. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A Budapest X. kerület, Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 
(523. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A meg nem valósult beruházásokról történő lemondás (541. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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24. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (538. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest X. kerület, Táma utca 4. fszt. 12. szám alatti lakás elidegenítése (531. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítése (532. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosítása (567. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. A Budapest X. kerület, Halom u. 37/b szám alatti épületben található helyiség Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére történő térítésmentes használatba adása 
(570. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

29. A Kőbányai Széchényi István Magyar-Németh Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található helyiségek térítésmentes használatba adása (569. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

30. Az építményadóról szóló 41/2011. (XL 24.) önkormányzati rendelet, valamint a 
telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (562. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

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

----=----~~----------------

31. A Pajzs Reklám Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (535. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. Kőbánya Sportolója 2015. elismerő cím adományozása (536. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása (540. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Az "Általános felh.asználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapitása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Bejelenti, hogy a közbeszerzési tanácsadó nem tud részt venni a Képviselő-testület 
ülésén. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, van, jelezze. 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy az előző közbeszerzési eljárás alapján is spóroltak a villamos 
energia számlájukon, úgy tűnik ez ezúton is az árlejtéses módszerrel 14, l O Ft/k Wh árat sikerült 
elérni, ami azt jelenti, hogy kicsit több mint 4 millió forinttallesz olcsóbb az Önkormányzatnak 
az áramszámlája a következő egy évben. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges Az "Általános felhasználású 
villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló 
napirendi pont tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, egyhangú szavazattal az 533. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

387/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
az "Általános felhasználásó villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Általános 
felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
Magyar Áramszolgáltató Kft., a MET Magyarország Kft., az EDF DÉMÁSZ Zrt. és az MVM 
Partner Zrt. ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és nem 
állnak kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
3. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei 
út 207-209., cégjegyzékszáma: Cg.Ol-10-044818, adószáma: 12898019-2-44.) ajánlattevőt 
hirdeti ki tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlattevők közül ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, nem 
áll kizáró ok hatálya alatt, és az ajánlata az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi 
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fedezeten belül van. A nettó ajánlati ár- a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból 
származó energia (KÁT) nélkül- 14,10 Ft/kWh. 
4. A Képviselő-testület az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban felkéri a polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy kössenek szerződést 
az MVM Partner Zrt.-vel. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és a 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 
véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Köszönti Némethné Varga Ibolya és Németh Judit pályázókat, kéri, nyilatkozzanak, 
kérik-e zárt ülés elrendelését? 

Némethné Varga Ibolya: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Németh Judit: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság mind formailag, mind tartalmilag 
megfelelőnek tartotta Némethné Varga Ibolya pályázatát, szakmailag pedig kiemelkedőnek. A 
Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal támogatta Intézményvezető 
asszony pályázatát. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 
első döntési javaslatróL 

388/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola vezetésére szóló 
intézményvezetői pályázata alapján támogatja Némethné Varga Ibolya intézményvezetői 
megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület támogatja Némethné Varga Ibolya intézményvezetői kinevezését, 
melyhez a Képviselő-testület nevében gratulál. (A Képviselő-testület megtapsalta az 
intézményvezetőt.) 

Némethné Varga Ibolya: Megköszöni a Képviselő-testület támogatását. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság mind formailag, mind tartalmilag 
megfelelőnek tartotta Németh Judit pályázatát, azonban kisebb-nagyobb hiányosságokra 
felhívták a pályázó figyeimét A Humánszolgáltatási Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal 
támogatta intézményvezető asszony pályázatát. 

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

389/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola intézményvezetői pályázatának 
véleményezéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola vezetésére szóló intézményvezetői pályázata alapján 
támogatja Németh Judit intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A Képviselő-testület támogatja Németh Judit intézményvezetői kinevezését, melyhez a 
Képviselő-testület nevében gratulál. (A Képviselő-testület megtapsalta az intézményvezetőt.) 

Németh Judit: Megköszöni a Képviselő-testület támogatását. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Ezen a héten 5 milliárd forintról írt alá 45 napos lekötést a bankkaL Látszik, hogy 
tartósan tudnak megtakarításokat kezelni, bíznak abban, hogy annál jobb hozamot is el tudnak 
majd érni, mint egy banki betét. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ll igen szavazattal, 
4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti Göncziné Sárvári Gabriellát Kéri nyilatkozzon, kéri-e zárt ülés elrendelését? 

Göncziné Sárvári Gabriella: Nem kéri, zárt ülés elrendelését. 

Dr. Szabó Krisztián: A pályázat elbírálásával kapcsolatos eljárás kapcsán elmondja, hogy az 
Intézményvezető asszonyt először a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, illetve az 
ágazati törvény alapján az előkészítésre a jegyző által szervezett bizottság hallgatta meg, 
amelynek tagjai a Humánszolgáltatási Bizottság tagjai voltak a feladatkörrel rendelkező 
Weeber Tibor alpolgármester úr és a bölcsődei szakmát képviselő egyesület szakértőjével, aki 
ugyan a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de a szakvéleményét írásban elküldte és abban 
támogatatta bölcsődevezető asszony megbízását. A Bizottság egyhangú szavazatával javasolta 
a Képviselő-testületnek Göncziné Sárvári Gabriella intézményvezetői megbízását. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság meghallgatta és véleményezte Göncziné 
Sárvári Gabriella pályázatát. A Bizottság egyhangú, l O igen szavazattal javasolja elfogadásra a 
szakmailag kiemelkedő vezetői pályázatot, amit Intézményvezető asszony benyújtott. 
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Elnök: Kérdezi a pályázót, szeretné-e szóban kiegészíteni a pályázatát. Nem kívánja szóban 
kiegészíteni a pályázatát. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról. 

390/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesitett Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával Göncziné Sárvári Gabriellát bízza meg 2016. január l-jétől 2020. december 31-éig 
terjedő határozott időre. Alapilletményét az I. fizetési osztály 9. fizetési fokozatának megfelelő 
216 900 Ft-ban, keresetkiegészítését 2016. december 31-éig terjedő határozott időre 
123 100Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát a vezetői jogviszony fennállásának időtartamára 
l 00 OOO Ft-ban, illetményét összesen havi 440 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a 
polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

Elnök: Gratulál Göncziné Sárvári Gabdellának a kinevezéséhez, egyben megköszöni az elmúlt 
évek magas színvonalú, áldozatos munkáját, és sok sikert kíván a munkához. (A Képviselő
testület megtapsalta az intézményvezetőt.) 

Göncziné Sárvári Gabriella: Megköszöni a bizalmat. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

koncepciója 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Ezt a dokumentumot ma már nem kötelező elkészíteni, mégis elkészítik hasonlóan az 
előző évek gyakorlatához, hiszen nagymértékben támogatja, segíti a konkrét tervezőmunkát 
ennek a dokumentumnak a megléte. 



13 

A késlekedésre nem mentség, de oka az volt, hogy gyakorlatilag majdnem készen van a 2016-
os évre a költségvetésük, de az egyeztetések, háttérszámítások elvezettek oda, hogy nagyon 
gyorsan tudnak majd költségvetést készíteni. Nagyon mélyen lementek a 
normatívarendszerben, nagyon sok analitikával, megalapozó számítással igyekeztek mindezt 
alátámasztani. A működésben ez számos intézménynél jelentős növekedést és pluszt fog hozni, 
amennyiben ezen koncepció mentén terveznek. A koncepció felveti annak a lehetőségét és 
gondolatát is, hogy Kőbányán bevezessék a tisztaságcsomagot Egyre többet hallani arról, hogy 
gondot jelent a szülőknek a mindennapokban, és egyébként nem helyes gyakorlattal az 
intézményekben beszedett tisztálkodáshoz szükséges eszközcsoport. Számításokat végeztek, 
20 millió forint körüli összeget jelent majd a költségvetésben, ha ezt Kőbányán bevezetik. 
Ezenkívül számos elemrőllehetne még szólni, amiről azt gondolja, hogy kellő óvatossággal, de 
magasabb összeget, finanszírozást tervez a kerületi intézmények számára, megtartva a 
beruházásra szánt arányokat. Volt időszaka az Önkormányzatnak, amikor a működésre olyan 
sokat költött, hogy az a vagyon felélését is jelentette. Nem szeretnék az egyéb módon 
előteremtett, az Önkormányzat fejlesztésének megvalósítását megalapozó bevételeket a 
működésre felhasználni. 

Somlyódy Csaba: Tegnap jelezte Polgármester úrnak, nem biztos, hogy helyes gyakorlat, hogy 
ilyen vastag szakmai anyagot l 0-12 órával az ülés megkezdése előtt kapnak meg a képviselők. 
Tisztában van azzal, hogy egyre kevesebb olyan elem van az Önkormányzatok felé, amelyet 
kötelező végrehajtani, ezáltal hibázni és számon kérni sem lehet, amit a maga részéről nem tart 
helyesnek. Azért szól, mert nem csak ez az egy anyag került a Képviselő-testület elé ilyen 
módon, hanem több, ami megszaporodott az év vége felé. Bejelenteni, hogy tartózkodással fog 
szavazni, miután nem tudta kellő mélységben tanulmányozni az anyagot. 

Elnök: Olyan rendeletet soha nem fognak alkotni, amelybe ne lenne kódolva, hogy valaki 
mindig kimarad. Jelentősen szélesítették a hozzáférés lehetőségét számos települési 
támogatásnál, sajnos az mindig elő fog fordulni, hogy valaki ezt a keretet párezer forinttal 
túllépi. Azt már látják, hogy hol lehet, és szükséges továbbbővíteni a hozzáférés lehetőségét 
egyes települési támogatásokhoz. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
döntési javaslatról. 

391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvdési 
koncepciójáról 
(ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint 
határozza meg. 
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1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során 
elsődleges szempont az Önkormányzat forrásainak optimális felhasználása, - a költségvetés 
kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási 
feladatoknál- a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása. 

1.1. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni: 

1.1.1. egy középtávú beruházási koncepció elkészítésének lehetőségét és a további 
energetikai megtakarítást eredményező projektek körét, 

1.1.2. a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat további területegységeinek 
ütemezését, 

1.1.3. a Rákos-patak revitalizációjának előkészítési feladatát, 
1.1.4. a Felsőrákosi-rétek fejlesztési feladatát, 
1.1.5. a parkok burkolt felületeinek az állapotát, 
1.1.6. a zöldterület-megújítási igényeket, 
1.1.7. új játszóeszközök telepítésének lehetőségét, 
1.1.8. új tornaterem építésének lehetőségét, 
1.1.9. további kerékpárút kialakításának lehetőségét, 
1.1.10. a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti főépülete 

gépészeti felújításának lehetőségét, 
1.1.11. az Idősek Otthonában védett tér kialakításának lehetőségét, 
1.1.12. a Liget téri szolgáltatóház átalakításának lehetőségét, 
1.1.13. az Újhegyi lakótelep belső útjainak a felújítását, 
1.1.14. további fizetőparkolási övezet megvalósíthatóságát, 
1.1.15. a Kőbányai Közterület-felügyelet elhelyezését, 
1.1.16. a lakásgazdálkodási deficit csökkentésének lehetőségét, a lakásállomány felújítását 

és nyílászárócseréjét, 
1.1.17. a bérleti jog megváltásához szükséges fedezetigényt, 
1.1.18. az intézmények gépészeti és elektromos rendszereinek, valamint a tanuszodák 

állapotfelmérésének lehetőségét, energetikai felülvizsgálatát, az energiatanúsítvány 
beszerzéséhez szükséges fedezetigényt, 

1.1.19. a mozgásukban akadályozottak eljutását az egészségügyi ellátást végző 
intézményekhez, 

1.1.20. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újbóli bevezetését, 
1.1.21. a számítógéppark ütemezett cseréjéhez szükséges forrás mértékét, 
1.1.22. a természetbeni szülői hozzájárulás (tisztasági csomag) kiváltásának lehetőségét, 
1.1.23. a költségvetési szervek vezetőinek teljesítményösztönzési lehetőségét, 
1.1.24. a közterületi térfigyelő rendszer bővítésének lehetőségét, valamint 
1.1.25. az Állomás u. 26. szám alatt kialakítandó Ügyfélközponthoz és az MLSZ

pályákhoz kapcsolódó létszámigényt 

1.2. A Költségvetés tervezésénél folytatni szükséges: 

1.2.1. az út- és járdafelújítási programot, a fóldutak szilárd burkolattal való ellátását, 
1.2.2. a játszóterek beruházását és felújítását, a zöldterület karbantartását, 
1.2.3. a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását, 
1.2.4. a LÉLEK-Pont programból kikerültek lakáshozjuttatását, 
1.2.5. az orvosi rendelők felújítását, 
1.2.6. a közvilágítás fejlesztését és 
1.2.7. a fogászati kezelőegység beszerzését. 
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2. A bevétel tervezési elvei 

2.1. Az állami támogatást a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kell 
tervezni. A 2016. évi feladatm utatót lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az 
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni. 

2.2. Az építmény-, a telek- és az idegenforgalmiadó-bevételt a hatályos önkormányzati 
rendeletben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének 
figyelembevételével reálisan kell tervezni. 

2.3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételt 
a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni. 

2.4. A további bevételt a költségvetési szerv analitikus nyilvántartásának előírása, az azt 
megalapozó szerződés és a jogszabály előírása alapján kell tervezni. Az év közben várható 
szerződésnél a tervezett előirányzatot számítással szükséges alátámasztani, és csak a nagy 
biztonsággal teljesülő bevételt lehet tervezni. A bevétel beszedése a költségvetési szerv 
elszámolási számlája javára történik. A tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevétel 
felhasználásának szabályát a Költségvetés állapítja meg. 

2.5. A működési és a felhalmozási feladat fedezetét szolgáló pályázati forrás a 
Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információ alapján 
tervezhető. 

2.6. Fejlesztési célú hitelfelvételi előirányzat csak a Kormány engedélyének kiadása után 
tervezhető. 

3. A kiadás tervezési elvei 

3.1. A költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadását a 2016. évre vonatkozó 
kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével határozza meg. Az 
ellátottak pénzbeli juttatásai - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím 
kivételével -, az egyéb működési célú támogatás államháztartásan belülre és kívülre, 
valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat jogi személy tervezhet előirányzatot 
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást 
nyújthat egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartásan kívülre. A költségvetési 
szervnek a 2016. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági 
folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatnia a tervezett feladat kiadási 
előirányzatát A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának előirányzatát - az 
Önkormányzat jogi személy kivételével- a Költségvetés határozza meg. 

3.2. A Költségvetés összeállítása során kiemeit szempont a beruházási és a felújítási 
feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az Önkormányzat vagyonának 
gyarapítása. 

3.3. Az alapfeladatot ellátó gazdasági társaságok előirányzatai a tervtárgyalás keretében 
kerülnek kialakításra azzal, hogy a gazdasági társaság a személyi juttatások között jutalom 
előirányzatot nem tervezhet. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. kizárólag a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott kötelező pótlékot tervezheti, amelynek fedezetét az 
Önkormányzat biztosítja. 
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3.4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a 362/2015. (X. 22.) 
KÖKT határozattal elfogadott közszolgáltatási keretszerződés, valamint az éves szerződés 
alapján tervezi meg a 2016. évi támogatási igényét. A Vagyonkezelő 2016. évi 
előirányzatainak megállapításánál a 2015. évi eredeti előirányzatból szükséges kiindulni 
figyelembe véve a feladatváltozásból származó, szöveges indokolással és kiegészítő 
számítással alátámasztott további javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a 
lakásgazdálkodási deficit csökkentésére vonatkozó ütemezést. A Vagyonkezelő a 2016. évi 
személyi juttatás előirányzat között jutalom előirányzatot nem tervezhet. 

3.5. A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az 
előirányzat alátámasztásául - kiemelten az európai uniós pályázatról - a nyilvántartás 
alapján összesítést kell készíteni, amelyet a Költségvetés részeként külön táblázatban 
szükséges bemutatni az alábbi tartalommal: 

a) benyújtó szervezet, közreműködő szervezet, 
b) pályázat címe, azonosítója, 
c) önrész összege, 
d) igényelt támogatás összege, 
e) futamidő, 
j) előkészítési költségek és sikerdíjak, 
g) finanszírozás módja, 
h) utáfinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg, 
i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg. 

3.6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság köteles az üzleti tervét 
2016. április 30-áig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az üzleti tervben az 
önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a tervet olyan 
szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a Költségvetés összhangja biztosított 
legyen. 

3.7. A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladat ellátása érdekében, a kieső bevétel 
fedezetére és az európai uniós pályázat önrészére a Képviselő-testület részére általános 
tartalékkeretet szükséges tervezni. 

3.8. A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő kell 
terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatot befolyásolja. 

4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei finanszírozási dokumentumát az 1-7. melléklet 
határozza meg. 

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba 
lépésének napján hatályát veszti. 

l. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

I. Létszám meghatározása 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai létszámminimumát, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. melléklete határozza meg. 
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A fentiek figyelembevételével a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát az 
alábbiak szerint állapítarn meg. 

Szakmai létszám 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese 
Tagintézmény-vezető telephelyenként 
Tagintézményvezető-helyettes telephel y enként 

(5 csoport alatt kisgyermeknevelői feladatot is ellát) 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ szakmai tanácsadó 

Újhegy stny. 15-17. 
Kisgyermeknevelő gyermekcsoportonként 
Kisgyermeknevelő 5 vagy több gyermekcsoport esetén további 
Kisgyermeknevelő SNI -s gyermekek ellátása 

Gépmadár u. 15., Újhegyi sétány 15-17. 
9 csoport + fh. bővített bölcsődében (20 16. augusztus 31-éig) 
6 csoport + fh. bővített bölcsődében 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 
Élelmezésvezető telephelyenként 

kivéve a Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 

Szakmai mamkát segítő létszám 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ munkaügyi előadó 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ gazdasági ügyintéző 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnő 
Kisgyermeknevelő (j átszócsoport) 

Újhegy stny. 5-7. 
Zsivaj u. 1-3. 

Technikai létszám 

l státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 

l státusz 

2 státusz 
l státusz 
2 státusz 

4 státusz 
l státusz 

l státusz 
0,5 státusz 

l státusz 
l státusz 
l státusz 

0,5 státusz 

[takarítónő, mosó-vasaló, házimunkás (kertész), házimunkás (kézbesítő), masszőr] 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

3 csoportos bölcsődében 

6 csoportos bölcsődében 

8 csoportos bölcsődében 

9 csoportos bölcsődében + fh. bővítéssel 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 
Technikai létszám főzőkonyha (szakács, konyhalány) 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

3 csoportos bölcsődében 

6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + 60 fő vendégebéd 

(2016. szeptember l-jétől) 

3 státusz 

5 státusz 

6 státusz 

8 státusz 

1,5 státusz 

2 státusz 

6 státusz 
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6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda 

6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + reformétkezés 

8 csoportos bölcsődében + 7 csoportos óvoda 

8 csoportos bölcsődében + 8 csoportos óvoda 
8 csoportos bölcsődében + 13 csoportos óvoda 
9 csoportos bölcsődében + 60 fő vendégebéd 
(2016. augusztus 31-éig) 

4 státusz 

6 státusz 

5 státusz 

5 státusz 
7 státusz 
5 státusz 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek aszociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény, továbbá Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti 
illetménytábla alapján történik. 

A soros előrelépést a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tervezheti, ennek fedezetét az 
Önkormányzat biztosítja. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapj án a Kjt. 77. § (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása ese té n 
nyújtott kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis
előirányzatának 2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Szakmai létszám 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője (2016. december 31-ég) 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese 
Tagintézmény-vezető telephelyenként 

3 csoportos bölcsődében 

6 csoportos bölcsődében 

8 csoportos bölcsődében 
9 csoportos bölcsődében + fu. bővítés (20 16. augusztus 31-éig) 

Csoportvezető, kisgyermeknevelő 
Szakmai tanácsadó 

Szakmai munkát segitő létszám 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ munkaügyi előadó 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ gazdasági ügyintéző 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnő 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ takarítási feladat 

123 100Ft/hó+ járulék 
67 700 Ft/hó +járulék 

33 OOO Ft/hó +járulék 

48 OOO Ft/hó +járulék 

58 OOO Ft/hó +járulék 
63 OOO Ft/hó +járulék 

8 OOO Ft/hó +járulék 
20 OOO Ft/hó +járulék 

80 OOO Ft/hó +járulék 
35 OOO Ft/hó +járulék 
20 OOO Ft/hó +járulék 
25 OOO Ft/hó +járulék 
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Az Önkormányzat a Kőbányai Egyesített Bölcsődék szakmai létszámára és a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék Központjában a szakmai munkát segítők létszámára (3 fő részére) 
határozott időre "Bölcsődei kereset-kiegészítést" biztosít 17 220 eFt + járulék összegben a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezéséveL A kereset-kiegészítés 
összege a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél töltött 15 év munkaviszony felett 15 OOO Ft/fő/hó, 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél töltött 15 év munkaviszony alatt l O OOO Ft/fő/hó azzal, 
hogy próbaidő alatt kereset-kiegészítés nem biztosítható. 

Pótlék 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, a pótlék mértéke a pótlékalap 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettese 
a pótlék mértéke a pótlékalap 
Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap 

Tagintézmény-vezető telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap 

a korai fejlesztést biztosító Gépmadár u. 15. bölcsődében, 

250%-a 

250%-a 
150%-a 

200%-a 

a gyakorló területet biztosító Mádi u. 127., és a Újhegyi stny. 15-17. bölcsődében, 

és a nyugdíjellátás igénylést bonyolító Maglódi u. 29. vezető esetében 

Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap 
Gyógypedagógiai pótlék, a pótlék mértéke a pótlékalap 

100%-a 
25%-a 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék címpótlék 360 OOO Ft/hó +járulék 

Műszakpótlék tervezhető az alapilletmény + 174 óra x 10,5 nap x 4 óra x 0,15 képlet alapján. 

Egyéb bérelem 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát 
az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével 
biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése alapján tervezhető. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék az intézményi továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 
12 OOO Ft/fő/év és járulék összeget tervezhet. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a főiskolai tanulmányok fedezetére 320 eFt és járulék 
összeget tervezhet azzal, hogy a főiskolai tanulmányt megkezdő munkatárssal tanulmányi 
szerződést kell kötni, amelyben ki kell kötni, hogy a munkatárs a főiskolai diplomájának 
átvételét követően további 5 évig fenntartja a jogviszonyát a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődékben. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartalék 
tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 
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Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/201 O. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy 
tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi 
utazásan napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába j áráshoz. 

A 6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést biztosít az 
üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2015. december 
l-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a be nem töltött státusz a garantált bérminimumom, a 
kisgyermeknevelő E/14-es kategóriával, a technikai dolgozó minimálbérrel tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék megbízási díj előirányzatot - az európai uniós pályázat 
kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
előirányzat-átcsoportosítással biztosítja. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék dologi normatívája az alábbi. 

l 
-·-··-·· ····- ·---· ------·····-··-··-······-····-

Jogcím Normatíva (nettó Ft) Vetitési alap 
l 
l 

·-·--- . ··-

SZAKMAI ANYAG 

Gyógyszerbeszerzés 2100 csapon 

!Könyv beszerzés 13 300 csoport 

iF o ly ó irat -beszerzés l 300 csoport 

~gyéb információhordozó beszerzése 180 csopor1 

~gyéb szakmai anyag beszerzése 40 OOO csapon 
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l l 

~ZEMELTETÉSI ANYAG l 
~rodaszer, nyomtatvány 19 oool csoport 
: 
i 

Tisztítószer 82 OOO csoport 

!Egyéb üzemeltetési anyag 70 OOO csoport 

~FORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS 
--··--·-----·····------- ·-·--- . --- ·--

~nformatikai eszközök karbantartása 8 900 csoport 

~datátviteli célú távközlési díj 67 OOO egységesen 

EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 

~em adatátviteli célú vezetékes távközlési díj 25 500 csoport 

FANTART ÁS!, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS 
·-· --------· 

, arbantartás (gép, berendezés) 38 OOO csoport 
l -· --·····---

~GYÉBSZOLGÁLTATÁS l l 
l 

Szállítás 6 2001 csoport 

~gyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés) 8 OOO csoport 

!Postaköltség 
! 

l 200 csoport 

Takarítás, mosatás, rovarirtás 14 OOO csoportj 

A dologi normatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. 
bölcsőde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyógypedagógiai 
feladatra tekintettel további két csoport tervezhető. A dologi normatíva alapján megállapított 
keretösszegen belül a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője és a telephely vezetője 

határozhatja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek 
elemzésével - a jogcím előirányzatát 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2016. évre bruttó 3 053 eFt dologi előirányzatot 
tervezhet. 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék általános forgalmi adóval növelt dologi keretösszege a fenti 
normatíva alapján az alábbi. 

3 csoportos bölcsődében 

6 csoportos bölcsődében 

8 csoportos bölcsődében 
9 csoportos bölcsődében + fu. bővítés (20 16. augusztus 31-éig) 
Gépmadár u. 15. bölcsődében 
Vaspálya u. 8-10. bölcsődében (2016. szeptember l-jétől) 

l 332 eFt 

2 573 eFt 

3 402 eFt 
2 546 eFt 
4 232 eFt 

858 eFt 
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Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja az élelmiszer-beszerzésének, a 
közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a bölcsődeorvosnak, a 
mu.nka- és védőruha költségének, a mu.nkakörhöz kötött bérlet költségének, az Erzsébet 
utalvány kezelési és szállítási költségének, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
kirándu.lásának, a bölcsődék napjának, valamint a kiszámiázott termékek és 
szolgáltatások általános forgalmi adó befu:etési kötelezettségének a fedezetét. 

Az élelmiszer-beszerzés kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és 
az élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat 
meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az 
étkezésben résztvevők létszámával egyeznie kell. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A bölcsődeorvos kiadásának előirányzata az érvényben lévő szerződés alapján tervezhető. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 
15%-kal növelt összegében tervezhető. 

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít: 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezető-helyettesének, 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ szakmai tanácsadójának, 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ kézbesítőjének, 
a telephelyek kézbesítőinek 

Az Önkormányzat 299 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
kezelési költségéhez és 30 eFt +általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
szállítási díjához. 

A Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde a hagyományosan megrendezésre kerülő sajátos nevelési 
igényű gyermekek kirándulására 197 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a bölcsődék napja (20 16. április 21.) alkalmából szervezett 
programra 236 eFt +általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a szabad levegőn történő altatás dologi kiadásának fedezetére 
l 613 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

Az Önkormányzat a kiszámiázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége 
fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja. 

IV. Felhalmozási normatíva és felhalmozási keretösszeg 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék felhalmozási normatívája az alábbi. 
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Jogcím Normatíva (nettó Ft) l Vetítési alap l 
l 

!Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 165 oool csoport 
' 

A felhalmozási normatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. 
bölcsőde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyógypedagógiai 
feladatra tekintettel további két csoport tervezhető. A felhalmozási normatíva alapján 
megállapított keretösszegen belül a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője és a telephely 
vezetője határozhatja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett 
költségek elemzésével - a jogcím előirányzatát 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központ 2016. évre bruttó 720 eFt felhalmozási 
előirányzatot tervezhet. 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék bruttó felhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján az 
alábbi. 

3 csoportos bölcsődében 

6 csoportos bölcsődében 

8 csoportos bölcsődében 
9 csoportos bölcsődében + fh. bővítés (20 16. augusztus 31-éig) 
Gépmadár u. 15. bölcsődében 
Vaspálya u. 8-10. bölcsődében (2016. szeptember l-jétől) 

629 eFt 

l 257 eFt 

l 676 eFt 
l 257 eFt 
2 096 eFt 

419 eFt 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a szabad levegőn történő altatás felhalmozási kiadásának 
fedezetére l 892 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

A Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde az új csoportszobák felhalmozási kiadásának fedezetére 
3 950 eFt + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

IV. Egyéb juttatás 

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérleti díjbevétel 50%-át biztosítja az 
intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani. 

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli időszakos gyermekfelügyelet térítési díj
bevételének l 00%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri 
kereset-kiegészítés formájában. 

Az Önkormányzat más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladat bevételének l 00%
át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri kereset-kiegészítés 
formájában. 
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2. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Óvodák 

I. Létszám meghatározása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1.,2.,5. és 6. mellékletében foglaltak 
alapulvételével a Képviselő-testület a 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a 
pedagógus álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával 
engedélyezte az óvodapszichológus álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 319/2013. (VI. 
27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógiai asszisztens álláshelyek számát. A 
Képviselő-testület a 340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatával engedélyezte a technikai 
álláshelyek számát. A Képviselő-testület a 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatával 
határozott a Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáróL A Képviselő-testület a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozatával 
döntött a Kőbányai Rece-fice Óvoda technikai létszámának egy fővel történő megemeléséről 
2016. december 31-éig. 

Szakmai létszám 

Óvodavezető óvodánként 

Óvodavezető-helyettes óvodánként ( óvodapedagógus feladatot is ellátó) 

az október l-jei adat alapján a 201. gyermek után további 

Pedagógus létszám 

Óvodapedagógus óvodai csoportonként 

Fejlesztőpedagógus 

(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további 

(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Gyógypedagógus a Kőbányai Gesztenye óvoda autista csoportjában 

(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Óvodapszichológus 

Óvodánként 

(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további 

(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Pedagógus munkát segitő létszám 

l státusz 

l státusz 

l státusz 

2 státusz 

l státusz 

1 státusz 

2 státusz 

0,5 státusz 

0,5 státusz 
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Pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként l státusz 

a Kőbányai Gesztenye óvoda autista csoportjában további l státusz 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Dajka óvodai csoportonként l státusz 
Óvodatitkár l státusz 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz l 00 fő gyermeklétszám alatt) 

a Kőbányai Aprók Háza Óvodában további 0,5 státusz 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Technikai létszám 
(takarító, konyhai kisegítő, kertész, gondnok) 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

4 csoportos óvodában l ,5 státusz 

a Kőbányai Rece-fi ce óvodában további l státusz 

a 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat alapján 2016. december 31-éig 

5 csoportos óvodában 2 státusz 

6 csoportos óvodában 2,5 státusz 

7 csoportos óvodában 3 státusz 

8 csoportos óvodában 3,5 státusz 

13 csoportos óvodában 6 státusz 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

Garantált illetmény 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti 
illetménytábla alapján történik. 

Az Óvoda kollektív szerződését az óvoda vezetője a jelen dokumentumban foglaltak alapján 
felülvizsgálja annak érdekében, hogy a kollektív szerződés az Önkormányzat által nem 
támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon. 

A soros előrelépést az Óvoda tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja. 
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Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Az Óvodavezető vezetői pótlékát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
483/2013. (X. 17.) KÖKT határozata az alábbiak szerint állapítja meg. 

4 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

5 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

6 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

7 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

8 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

13 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

40%-a 

45%-a 

50%-a 

55%-a 

60%-a 

65%-a 

Az óvodavezető-helyettes vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 20%. 

Az óvodapedagógusként foglalkoztatott és a szervezeti és működési szabályzatbanjóváhagyott 
munkaközösség-vezetői pótlék az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5% az 
alábbiak szerint. 

Az Óvodákban működő munkaközösségek száma 

Költségvetési szerv 
a 2013. október l-jén hatályos 

SzMSz szerint 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda ') 
.:.. 

··-·····-·-

Kőbányai Bóbita Óvoda l 

Kőbányai Csodafa Óvoda l 
---·--···--· 

Kőbányai Csodapók l 

Kőbányai Csupa Csoda l 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 2 

Kőbányai Gesztenye Óvoda l 

Kőbányai Gézengúz Óvoda l 

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda l 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda l 
---------··- --·-------·-
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Kőbányai Hárslevelű Óvoda l 

Kőbányai Kékvirág Óvoda l 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda -

Kőbányai Kiskakas Óvoda l 

Kőbányai Mászóka Óvoda l 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 2 

Kőbányai Rece-fice Óvoda l 
--·····----------· 

Kőbányai Zsivaj Óvoda l 

Összesen 20 
··-·--· -·---

A Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, gyógypedagógusként 
és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak gyógypedagógiai pótléka az Nktv. 
8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5%. 

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka a kiadott mennyiségnek 
megfelelő létszámban és összegben tervezhető eredeti előirányzatként a Kjt. 71. §-a alapján. 

Az óvoda a személyi juttatásának és járulékának költségvetési maradványáról köteles úgy 
rendelkezni, hogy a 2015. évi költéségvetési koncepcióban meghatározott címpótlékkeret 
túllépésének megfelelő összeget a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékba 
átcsoportosítj a. 

Egyéb bérelem 

Az óvoda normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az Önkormányzat a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi 
jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése alapján tervezhető. 

Az óvoda az intézményi továbbképzés fedezetére, az óvodavezető az óvodapedagógus és az 
óvodapszichológus létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

Az óvoda betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím 
fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével 
biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott m1mmum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 
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A munk:ábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy 
tartózkodási hely, valamint a munk:avégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi 
utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába járáshoz. 

Az óvodában a be nem töltött státusz (a pedagógus munkát segítő és a technikai státusz) a 
garantált bérminimumom, az óvodapedagógus és az óvodapszichológus, ha a Képviselő-testület 
által a 482/2013. (X. 17.) KÖKT határozatban meghatározott képesítési követelménynek, 
valamint az Nktv. 99. § (13) bekezdésének megfelel úgy Pedagógus I./8.-as kategóriával 
tervezhető. Ha a fentieknek az óvodapszichológus nem felel meg, úgy a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla I/8.-as 
kategóriája alapján tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az óvoda megbízási díj előirányzatot - az európai uniós pályázat kivételével - nem tervezhet. 

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
előirányzat -átcsoportosítással biztosítj a. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

III. Dologi normatíva és dologi keretösszeg 

Az óvoda dologi normatívája az alábbi. 

Jogeim Normatíva (nettó Ft) Vetitési alap 

SZAKMAI ANYAG 

Gyógyszerbeszerzés l OOO csoport 
- -· 

Könyvbeszerzés 15 700 csoport 

Egyéb szakmai anyag beszerzése 45 300 csoport 
-- --·····--·----

~ZEMELTETÉSIANYAG 

~rodaszer, nyomtatvány 25 OOO csoport 
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l 

l !Tisztítószer 47 OOO c so pon 

~gyéb üzemeltetési anyag 
l 

c so pon 42 OOO 
l 

~FORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS 

[nformatikai eszközök karbantartása 4 600 csoport 

~datátviteli célú távközlési díj 74 OOO egységesen 
l 

!Egyéb kommunikációs szolgáltatás 

~em adatátviteli célú vezetékes távközlési díj 23 500 csopon 
---

KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT ÁS 

!Karbantartás (gép, berendezés) 18 OOO csoport 

IEGYÉB SZOLGÁLTATÁS 
--

Szállítás 6 200 csoport 

~gyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés) 6 800 csopon 
-- ·----·-· 

!Postaköltség 4 100 csopon 
' 
~akaritás, mosatás, rovarirtás 15 900 csopon 

.. 

1 
gyéb dologi kiadás 26 800 csopon 

... _j 

A dologi normatíva vetítési alapja az óvodai csoport vagy az óvadára egységesen megállapított 
normatíva. A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegen belül az óvoda vezetője 
határozhatja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek 
elemzésével - a jogcím előirányzatát 

Az óvoda általános forgalmi adóval növelt dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az 
alábbi. 

4 csoportos óvodában l 506 eFt 

5 csoportos óvodában l 863 eFt 

6 csoportos óvodában 2 214 eFt 

7 csoportos óvodában 2 568 eFt 

8 csoportos óvodában 2 920 eFt 

13 csoportos óvodában 4 687 eFt 

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, 
a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha 
költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet költségének, az Erzsébet utalvány 
kezelési és szállítási költségének, valamint a kiszámiázott termékek és szolgáltatások 
általános forgalmi adó befudési kötelezettségének a fedezetét. 
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Az óvoda vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az 
élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását 
szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők 
létszámával egyeznie kell. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 
15%-kal növelt összegében tervezhető. 

Az Önkormányzat az óvodának egy darab éves arcképes tömegközlekedési bérlet fedezetét 
biztosítja. 

Az Önkormányzat az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségére az alábbi előirányzatot 
biztosítja. 

Intézmény Kezelési költség Szállítási költség 

nettó eFt nettó eFt 
-·--·-· 

Kőbányai Mászóka óvoda 24 121 

Kőbányai Gépmadár óvoda 31 12 

Kőbányai Bóbita óvoda 35 12j 
- ··-----·-·-.. ·-·-.. -- -· 

Kőbányai Gyermekek Háza óvoda 20 121 
Kőbányai Csupa Csoda óvoda 25 121 

! 
l 

Kőbányai Gesztenye óvoda 20 12 i ---·-·--ul Kőbányai Kincskeresők óvoda 14 12 

Kőbányai Kiskakas óvoda 47 121 
i 
l 

Kőbányai Csodapók óvoda 18 12 i 
---1 

Kőbányai Aprók Háza óvoda 82 12i 
Kőbányai Csodafa óvoda 38 12 i 

Kőbányai Kékvirág óvoda 39 121 - ---·-·~ 

Kőbányai Gyöngyike óvoda 
l 

27 12 i 
Kőbányai Hárslevelű óvoda 22 12! 

Kőbányai Rece Fice óvoda 22 12 
.. --

Kőbányai Gézengúz óvoda 22 12 
i 

Kőbányai Zsivaj óvoda 27 12 i 
l 

Kőbányai Mocorgó óvoda 26 12 
·---

_____ "_ 
Összesen 539 216 
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Az Önkormányzat a kiszámiázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége 
fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja. 

IV. Felhalmozási normatíva és felhalmozási keretösszeg 

Az óvoda felhalmozási normatívája az alábbi. 

Jogcím Normatíva (nettó Ft) Vetitési alap 

----··--·--.. _ .. _",_ .. ---+-------

~gy é b tárgyi eszkö~. beszerzése 1_2_6_I_o_o--'-l ____ c_s_o_p_o_j 

A felhalmozási normatíva vetítési alapja az óvodai csoport. A felhalmozási normatíva alapján 
megállapított keretösszegen belül az óvoda vezetője határozhatja meg a 
kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével - a jogcím 
előirányzatát 

Az óvoda általános forgalmi adóval növelt felhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján 
az alábbi. 

4 csoportos óvodában 

5 csoportos óvodában 

6 csoportos óvodában 

7 csoportos óvodában 

8 csoportos óvodában 

13 csoportos óvodában 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

IV. Egyéb juttatás 

az 

640 eFt 

801 eFt 

961 eFt 

l 121 eFt 

l 281 eFt 

2 082 eFt 

Önkormányzat 2016. évi 

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérleti díj-bevétel 50%-át biztosítja az 
intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani. 

3. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Önkormányzat jogi személy iskolai telephelyei (a továbbiakban: Telephely) 

I. Dologi normatíva 

A Telephely dologi normatívája az alábbi. 
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-----·------·-· -

l Jogeim Normatíva (nettó Ft) Vetítési alap 
i 
i 

SZAKMAI ANYAG 

Gyógyszerbeszerzés 100 tanuló 

1.. ' 
rzEMELTETESI ANY AG 

--- -----------· 
~rodaszer, nyomtatvány 800 SNI-s tanuló 

·-- -------·-·-·- .......... ! . tanuló (Gém u. 5-7. telephely 
!Tisztítószer 2 300 SNI -s tanuló) 

~gyéb üzemeltetési anyag 2 200 
tanuló (Gém u. 5-7. telephely 

! SNI-s tanuló) 
' 

l ' ' 
IINFO~AT~ISZOLGALTATAS 

--.. -··-·-·-·-·-·----

~nformatikai eszközök karbantartása 300 tanuló 
r-- ·- . -

!Adatátviteli célú távközlési díj 100 OOO egységesen 
r-- ·---

r~TART:\SI, KISJAVÍTÁSI 
SZOLGALTATAS 

-· 

~arbantartás (gép, berendezés) l 200 tanuló 

IEGYÉBSZOLGÁLTATÁS 

Szállítás 300 tanuló 

Egyéb üzemeltetési szolg. 2 100 tanuló 
··-

Takarítás, mosatás, rovarirtás 700 tanuló 

Egyéb dologi kiadás 
-··---·-··- -

Egyéb különféle dologi kiadás 2 OOO tanuló 
·- ·····-

A dologi normatíva vetítési alapja a Kőrösi Csoma S. u. 28-34. szám alatti telephelynél a 
felnőttképzéssel csökkentett tanulólétszám. 

A Szent László tér 34., a Sibrik Miklós u. 76-78. telephely bruttó dologi keretösszege a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzata alapján tervezhető. 

A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegen belül a Jegyzői Főosztály határozhatja 
meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével -
a jogcím előirányzatát 

Az Önkormányzat dologi keretösszegként a Kápolna tér 4. telephely uszodájára 800 eFt, + 
általános forgalmi adó, az Üllői út 118. telephely uszodájára 800 eFt + általános forgalmi adó 
keretösszeget biztosít. 
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Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés, a közüzemi 
költség, a DÖK támogatás, a Telephely évfordulói, a Telephely táborai és tanulmányi 
versenyei, valamint a Telephely tervezett pedagógiai napja fedezetét. 

A Telephely vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási szerződésben rögzített egységár és az 
élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását 
szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők 
létszámával egyeznie kell. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség alapján az árváhozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A Telephely javaslatot ad a DÖK támogatására, amelyet az Önkormányzat a CIKK Egyesületen 
keresztül biztosít, a Telephely kimutatást készít az Önkormányzat számára az évfordulóiról, 
amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Telephely alapítványa számára. A Gém 
utca 5-7. telephel y j avaslatot ad a nyári táborával kapcsolatos támogatás keretére, amely alapj án 
az Önkormányzat támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. 
A telephely javaslatot ad az erdei iskola és a nyári tábor keretösszegére, amely alapján az 
Önkormányzat támogatást biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. A 
Telephely kimutatást készít a 2015/2016-os tanév tanulmányi versenyeiről és a tervezett 
pedagógia nap programjáról, amely alapján az Önkormányzat támogatást biztosít a Telephely 
alapítványa számára. 

A finanszírozási koncepcióban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

II. Felhalmozási normatíva 

A Telephely felhalmozási normatívája az alábbi. 

Jogcím Normatíva (nettó Ft) l Vetítési alap 

~gyéb tárgyi eszköz beszerzése 2 2001 tanuló 

A felhalmozási normatíva vetítési alapja a tanulólétszám vagy a sajátos nevelési igényű 
tanulólétszám. A felhalmozási normatíva alapján megállapított keretösszegen belül a Jegyzői 
Főosztály határozhatja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett 
költségek elemzésével - a jogcím előirányzatát 

III. Egyéb juttatás 

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérleti díj-bevétel 60%-át biztosítja a 
Telephely részére, amelyet a Jegyzői Főosztállyal történő egyeztetést követően a Telephelyre 
vagy a Telephely Alapítványára szükséges fordítani. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 8. mellékletének 24. sora alapján a Szent László tér 34. Telephely a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által átutalt bevétel l 00%-át fordítja az alapfeladat ellátására. 
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4. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Kocsis Sándor Sportközpont 

I. Létszám meghatározása 

A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítarn meg. 

Szakmai létszám 

Igazgató 

Sportmunkatárs 

Szakmai munkát segítő létszám 

Bihari u. 23. 

Adminisztrátor (kézbesítői feladatokat is ellátó) 

Technikai létszám 

Pályakarbantartó-gondnok 

Pályakarbantartó-fűtő 

Kommunikációs munkatárs-gondnok 

Gondnok 

Takarító 

Szakmai létszám 

Sportszakmai vezető 

S portszervező 

Szakmai munkát segítő létszám 

Gazdasági főmunkatárs 
Gazdasági ügyintéző 

Technikai létszám 

Gondnok 

Takarító 

Ihász utca 24. 

l státusz 

l státusz 

l státusz 

l státusz 

l státusz 

l státusz 

2 státusz 

l státusz 

l státusz 

1 státusz 

l státusz 
l státusz 

l státusz 

l státusz 



Szakmai létszám 

Műszaki vezető 

Uszodamester 
Gépész-karbantartó 
Anyagbeszerző-gépész 

Szakmai munkát segitő létszám 

Pénzügyi ügyintéző 

Technikai létszám 

Pénztáros 
Kabinos-öltözőőr-takarító 
Kabinos-takarító-uszodamester 
Kabinos-takarító-uszodafelügyelő 

Kabin os-takarító-pénztáros 
Kerti gépész 
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Újhegyi u. 13.uszoda 

l státusz 
3 státusz 

4,5 státusz 
l státusz 

l státusz 

3 státusz 
3 státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 

Az Önkormányzat az Újhegyi u. 13. uszoda telephelyre 2016. június l-jétől2016. augusztus 
31-éig terjedő határozott időre további 6 fő foglakoztatását biztosítja. 

Sibrik M. u. 66-68. 

Technikai létszám 

Gondnok l státusz 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

Garantált illetmény 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpontban a sportmunkatársa, az adminisztrátor 
((kézbesítői feladatokat is ellátó), a gondnok és a takarító munkakörben foglalkoztatottjelenlegi 
illetménye és az arányos minimálbér/garantált bérminimum közötti különbözetet biztosítja 
munkáltatói döntésen alapuló illetményként 

A soros előrelépést az Kocsis Sándor Sportközpont tervezheti, ennek fedezetét az 
Önkormányzat biztosítja. 
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ICereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészét a 236/2015. (V. 28.) KÖKT határozatávaltOO OOO Ft/hó összegben 
állapította meg. 

Bihari u. 23. 

Technikai létszám 

Pályakarbantartó-gondnok 36 OOO Ftlhó +járulék 

Ihász u. 24. 

Szakmai munkát segitő létszám 

Gazdasági főmunkatárs 60 OOO Ftlhó +járulék 

Újhegyiu.l3.uszoda 

Szakmai létszám 

Műszaki vezető 25 OOO Ft/hó +járulék 

Technikai létszám 

Pénztáros 15 OOO Ft/hó +járulék 

Pótlék 

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának vezetői pótlékát a 236/2015. 
(V. 28.) KÖKT határozatával 54 OOO Ftlhó összegben állapította meg. 

Az Újhegyi u. 13. uszoda a műszaki vezető pótlékát a pótlékalap 125%-ának megfelelő 
25 OOO Ft/hó összegben tervezheti. 

Műszakpótlék tervezhető az Újhegyi u. 13. uszodában a gépész-karbantartó, az uszodamester, 
és a pénztáros munkakörben a (a délutáni munkavégzésnél az alapilletmény--:- 174 óra x 10,5 
nap x a műszakra eső óra x 0,30, az éjszakai munkavégzésnél az alapilletmény--:- 174 óra x l 0,5 
nap 8 óra x 0,15) képlet alapján. 
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Műszakpótlék tervezhető a Bihari utca 23. szám alatti a gondnok munkakörökben (délutáni 
munkavégzésnél az alapilletmény -:- 174 óra x l 0,5 nap x a műszakra eső óra x 0,30) képlet 
alapján 2 főre. 

Egyéb bérelem 

Az Önkormányzat a változóbér, az elrendelt rendkívüli munkavégzés, és a munkaszüneti napra 
járó bér óraszámát az alábbiak szerint állapítja meg. 

Bihari u. 23. 

t--___ M_u_n_k_a_k_o_·r ___ -+-_S_t_á_tu_sz -+- Sz._i!_~~éges óraszám/év 
Gondnok 2 l * 

* A Bihari u. 23. telephelyen a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen elrendelt 
óraszámnak megfelelően biztosítja. 

Ihász u. 24. 

Munkakör Státusz+-Szük.~_éges óraszál_l.l/év 
Gondnok l l 240 
Takarító l ! 240 

Újhegyiu.13.uszoda 

Munkakör Státusz l Szükséges óraszám/év 
Gépész-karbantartó 4,5 l * 
Uszodamester 3 -+ * 
Pénztáros 3 * ·-

l 
-· -

Kabinos-öltözőőr-takarító 3 * 
Kabinos-takarító- l i * 
uszodamester l 
Kabinos-takarító- l l * 
uszodafelügyelő l 
Kabinos-takarító-pénztáros 1 l * 

* Az Újhegyi u. 13. uszoda telephelyen a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen 
elrendelt óraszámnak megfelelően biztosítja. 

A Kocsis Sándor Sportközpont normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát az 
Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 
A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése alapján tervezhető. 

A Kocsis Sándor Sportközpont betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester a rendelkezési jogkörébe 
tartozó tartalék tervezéséve biztosítja. 
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A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy 
tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között rnunkavégzési célból történő helyközi 
utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a rnunkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába j áráshoz. 

Az Önkormányzat az anyagbeszerző-gépész részére a saját gépkocsival történő feladatellátásra 
tekintettellegfeljebb havi 300 km költségtérítést biztosít az üzemanyag fogyasztási norma és a 
Nemzeti Adó és Várnhivatal által közzétett 2015. decernber l-je és december 31-e között 
alkalmazandó üzemanyagár alapján. 

A Kocsis Sándor Sportközpontban a be nem töltött szakmai munkát segítő státusz D/8-as 
kategóriával a technikai létszám a garantált bérminimummal tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Kocsis Sándor Sportközpont a sporttal kapcsolatos feladatkörében eljárva rnegbízási díjat 
(várhatóan 10% költségelszámolás mellett) tervezhet a feladatban résztvevők számára (20 
diákolimpiai sportágból 10 sportágban, az összesen 170 alkalmas versenysorozatból 37 
alkalommal kerül sor megbízási díj fizetésére.) összesen l 05 fő részére, amelyből bíró i 
megbízás 91 fő, szervezői megbízás 14 fő. A fenti megbízási díj kifizetéséhez az Önkormányzat 
515 300 Ft+ járulék összeget biztosít. 

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
előirányzat -átcsoportosítással biztosítj a. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

III. Dologi keretösszeg 

Az Önkormányzat Kocsis Sándor Sportközpont részére bruttó 41 716 eFt összegű előirányzatot 
biztosít a dologi kiadások fedezetére. 
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Az Önkormányzat a fentiekben megállapított dologi keretösszegen feliil biztosítja a 
közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha 
költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és szállítási költségének, valamint a 
kiszámiázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befu.etési 
kötelezettségének a fedezetét. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség alapján a várható árváhozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 
15%-kal növelt összegében tervezhető. 

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít: 

a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont sportszakmai vezetőjének, 
a Kocsis Sándor Sportközpont sportmunkatársának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont gazdasági főmunkatársának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont adminisztrátor-kézbesítőjének. 

Az Önkormányzat 39 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
kezelési költségéhez és 12 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
szállítási díjához. 

Az Önkormányzat a kiszámiázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége 
fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja. 

IV. Felhalmozási keretösszeg 

A Kocsis Sándor Sportközpont bruttó l 987 eFt felhalmozási keretösszeget tervezhet, valamint 
tervezheti egy darab fűnyíró traktor beszerzését bruttó l 500 eFt összegben. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

V. Egyéb juttatás 

A Kocsis Sándor Sportközpont valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az 
előirányzatot meghaladó általános forgalmi adó nélküli bevétel 50%-ra jogosult, amelyet a 
Kocsis Sándor Sportközpont alapfeladatára fordíthat. 

5. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
KÖZPONTI IRÁNYÍT ÁS 
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I. Létszám meghatározása 

Szakmai létszám 

Intézményvezető 

Szociális ellátási egység vezető (általános helyettes) 
Adminisztrátor 
Ü zemeltetési csoportvezető 
Pénzügyi ügyintéző 
Munkaügyi előadó 

II. Garantált Hletmé:ny, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 
l státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapj án történik. 

Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjének a munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrészét az 530/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatával 100 OOO Ft/hó 
összegben állapította meg. 

A soros előrelépést a Központi irányítás szervezeti egység olymódon tervezheti, hogy a peren 
kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. A fentieken túl 
a Központi irányítás szervezeti egység egy tanácsosi címpótlék mértékű kereset-kiegészítést 
tervezhet a pótlékalap 50%-ában a vezetői megbízás idejére, valamint további 80 eFt/hó + 
járulék összeget tervezhet az általános helyettes, valamint a szervezeti-egység vezetők számára. 

Pótlék 
Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjének magasabb 
vezetői pótlékát az 530/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatával 100 OOO Ft/hó összegben 
állapította meg. 

Vezetői pótlék 

Szociális ellátási egység vezető a pótlék mértéke a pótlékalap 
Ü zemeltetési csoportvezető, a pótlék mértéke a pótlékalap 

250%-a 
100%-a 
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Egyéb bérelem 

A Központi irányítás szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium 
előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 
tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt 78. § (l) bekezdése alapján 
tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Központi irányítás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai 
létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A Központi irányítás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot 
nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe 
tartozó tartalék tervezésével biztosí~a. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ intézményvezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést 
biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és V áruhivatal által közzétett 2015. 
december l-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján. 

A Központi irányítás szervezeti egységben a be nem töltött státusz F /8-as kategóriával 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra 110 OOO Ft + járulék és adó összegű fedezetet 
biztosít. 

A Központi irányítás szervezeti egység megbízási díj előirányzatot-az európai uniós pályázat 
kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
előirányzat -átcsoportosítással biztosítj a. 
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Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

III. Dologi keretösszeg 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás 
keretében kerül kialakításra. 

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, 
a közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha 
költségének, a munkakörhöz kötött bérlet költségének, az Erzsébet utalvány kezelési és 
szállítási költségének, valamint a kiszámiázott termékek és szolgáltatások általános 
forgalmi adó befiZetési kötelezettségének a fedezetét. 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási 
szerződésben rögzített egységár és az élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A 
tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami támogatás 
igényléséhez jelzett, az étkezésben résztvevők létszámával egyeznie kell. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
mennyiség alapján az árváltozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2015. december 31-ei 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának 
15%-kal növelt összegében tervezhető. 

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ vezetője által készített névszerinti kimutatás alapján, amely a tervtárgyalás keretében 
kerül ellenőrzésre. 

Az Önkormányzat 269 eFt + általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
kezelési költségéhez és 30 eFt +általános forgalmi adó összeget biztosít az Erzsébet utalvány 
szállítási díjához. 

Az Önkormányzat a kiszámiázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége 
fedezetét az ÁFA bevallás alapján biztosítja. 

IV. Felh.almozási keretösszeg 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ felhalmozási kiadásának előirányzata a 
tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. 
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V. Egyéb juttatás 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése 
esetén a Képviselő-testület dönt a bevétel felhasználásáróL 

I. Létszám meghatározása 

Technikai létszám 

Kartonozó 
Takarító 
Karbantartó 
Kézbesítő 

INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉS 

Gépkocsi vezető, informatikus 
Gépkocsivezető 

Gondnok 
Digitalizáló 
Anyaggazdálkodó 

4,75 státusz 
15,75 státusz 

l státusz 
0,5 státusz 

1 státusz 
1 státusz 
2 státusz 
2 státusz 
l státusz 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.) és Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést az Intézmény-üzemeltetésszervezeti egység olymódon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Mfi.szakpótlék 
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A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. § (1) bekezdés alapján a 18 és 06 
óra közötti munkavégzésre tekintettel 30% műszakpótlék tervezhető a kartonozó munkakörben 
foglalkoztatottak részére. 

Egyéb bérelem 

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78. §(l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartarn lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/20 l O. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A szernélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egységben a be nem töltött státusza minimálbérrel 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az Intézmény-üzemeltetés szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai uniós 
pályázat kivételével - nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 
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EGÉSZSÉGÜGYIELLÁTÁS 

I. Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Egészségügyi ellátás szervezeti egység szakmai 
létszámminimumát az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, a területi védőnői ellátásról 
szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 
3.) NM rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(IL 25.) EüM rendelet határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető 

Háziorvos 
Szájsebész szakorvos 
Iskolaorvos 
Területi védőnő 
Iskola védőnő 
Szakasszisztens 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
l státusz 
2 státusz 
4 státusz 

23 státusz 
9 státusz 
7 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

A szakellátásban dolgozók alapilletményének megállapítása az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 200 3. évi LXXXIV. törvény l. és 2. mellékletében 
meghatározott illetménytábla alapján történik, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás és a 
GYEMSZI bértámogatás biztosítja. 

Az alapellátásban dolgozó asszisztens és védőnő az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet 14. § 4a) bekezdése és 76/D § alapján kiegészítő díjazásra jogosult, 
amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás biztosít. 

A soros előrelépést az Egészségügyi ellátás szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján a 
védőnők számára 2015. december l-jétől 2016. november 30-áig 37 250 Ft/fő/hó 
illetménykiegészítés tervezhető, az OEP finanszírozás terhére. 
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Az orvosok helyben tartása érdekében az OEP finanszírozás terhére a szájsebész szakorvosok 
illetménye 360 OOO Ft/fő/hó, az iskolaorvosok illetménye 370 OOO Ft/fő/hó összegben 
tervezhető. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. §(l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 4. melléklet alapján. 

Szervezetiegység-vezető pótléka a pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) ba) 
és c) pontja alapján: 

a röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka, 
a pótlék mértéke a pótlékalap 

a szakasszisztensi munkakörben dolgozó asszisztens pótléka, 
a pótlék mértéke a pótlékalap 

120%-a 

36%-a 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. §(ll) bekezdése alapján: 

a területi védönö területi pótléka a pótlék mértéke az OEP fix összegű díj 15%-a 

Műszakpótlék 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §(l) bekezdés alapján a 18 és a 06 
óra közötti munkavégzésre tekintettel 30% műszakpótlék tervezhető a szájsebészeten, a 
fogászati röntgenben és a háziorvosi ellátásban (a szájsebész szakorvos, a szakasszisztens, és a 
háziorvos munkakörben). 

Egyéb bérelem 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt 78. §(l) bekezdése 
alapján tervezhető. 
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Kötelező továbbképzésre az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 
szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján kötelezettek a munkavállalók. Az 
Egészségügyi ellátás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai létszámra 12 OOO 
Ft/fő/év összeget tervezhet. 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egységben a szakdolgozói be nem töltött státusz F8-as 
kategóriával, a szakorvosi be nem töltött státusz I/8-es kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai uniós 
pályázat kivételével -nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA 

I. Létszám meghatározása 
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A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység 
szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. melléklete határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető 
Gyermekfelügyelő 

Gyermekvédelmi asszisztens 
Családgondozó, nevelő 
Nevelőtanár 

Csecsemő- és kisgyermekgondozó 

Technikai létszám 

Takarító 

II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
2 státusz 
2 státusz 
l státusz 
l státusz 

0,5 státusz 

l státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A soros előrelépést a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység oly módon tervezheti, 
hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli 
megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

Szervezetiegység-vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a 

Munkahelyi pótlék 
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A Kjt. 75. § (l) bekezdés alapján miniszteri rendelet ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel 
további illetménypótlékot állapíthat meg. Ennek megfelelően a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat munkahelyi pótlék illeti 
meg a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. §(2) d) pont da) alpontja szerint. 

Bentlakásos szociális intézményben 
foglalkoztatott személyek pótléka a pótlékalap 

"Délutáni" pótlék 

120%-a 

A gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (l O) 
bekezdés alapján a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre 
tekintettel 15% bérpótlék tervezhető. 

Mű.szakpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-145. § szerinti bérpótlékok 
tervezhetők. 

Túlmunka 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető, 
mivel a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységben az éves pihenőszabadságok, 
betegállományok, tanulmányi szabadságok miatti távollétek miatt szükség van túlmunka 
elrendelésére. 2016. évi túlmunka 556 eFt összegben tervezhető. 

Egyéb bérelem 

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § ( 1) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. §alapján kötelezettek a 
munkavállalók. Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a 
szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 



50 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/20 l O. (Il. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységben a be nem töltött státusz F /8 kategóriával 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai 
uniós pályázat kivételével - nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

PONGRÁC KÖZÖSSÉGI HÁZ 

I. Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység 
szakmai létszámminimumát a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "A kőbányai 
"Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" című projekt fenntartási időszakra 
vállalt létszám határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető 
Családgondozó 

Technikai létszám 

Takarító 

Il. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
l státusz 

0,5 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 
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A soros előrelépést a Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a 

Egyéb bérelem 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. Az Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a 
szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetériajuttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 
A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (Il. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 



52 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai uniós 
pályázat kivételével - nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

CSALÁD-ÉSGYERMEKJÓLÉTISZOLGÁLAT 

Az Országgyűlés a 2015. július 6-ai ül é sén fogadta el az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, amelynek értelmében a 
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti egységben -
működhet 2016. január l-jétől. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatra, járási 
szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatra és család és gyermekjóléti központra 
szerveződnek a feladatok. 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által ellátandó családsegítési feladatot továbbra 
is aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti 
szolgálat és a feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény tartalmazza. 

I. Létszám meghatározása 

A létszám meghatározása az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló az emberi erőforrások miniszterének .. ./2015. ( ...... ) EMMI rendelet 
tervezetealapján készült. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető l státusz 
Családsegítő 22 státusz 
(86 OOO fő lakosság/ 4 OOO fő= 21,5 ~22 fő a 25 család gondozására) 
Szociális asszisztens l státusz 
II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 
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A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység olymódon tervezheti, 
hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli 
megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

V eze tő i pótlék 

Szervezetiegység-vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 200%-a 

Túlmunka 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 143. § alapján bérpótlék tervezhető 
hétvégi rendezvények- Családi nap, Egészségnap, Sportnap- miatt. A 2016. évi túlmunka 827 
eFt összegben tervezhető. 

Egyéb bérelem 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés 
fedezetére, a szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és táppénz 
hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester 
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott m1mmum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 
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Az Önkormányzat cafetériajuttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységben a be nem töltött státusz G/8-as 
kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az 
európai uniós pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

CSALÁD-ÉSGYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

I. Létszám meghatározása 

A létszám meghatározása az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló az emberi erőforrások miniszterének .. ./2015. (... .. . ) EMMI rendelet 
tervezetealapján készült. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető 

Prevenciós csoportvezető 
Esetmenedzser 
Tanácsadó 
Szociális asszisztens 

l státusz 
l státusz 
8 státusz 

6,75 státusz 
4 státusz 

A szakmai végrehajtási rendeletek módosításai tervezetének ( a továbbiakban: Tervezet) l. 
melléklete alapján a szociális asszisztensi munkakör ellátására a kerületi lakosságszámra 
vetítve 4 fő munkatárs jut (l O OOO lakosra 0,5 fő, tehát 86 OOO fős lakosságnál ez 4,3 fő) 

A Tervezet alapján az esetmenedzser/tanácsadó munkakör ellátására a kerületi 
lakosságszámra vetítve 12 fő munkatárs jut (7 OOO fő lakosságszámra l fő, tehát 86 OOO fős 
lakosságszámnál ez 12,28 fő) 



Technikai létszám 

Technikai rnunkatárs 
Adminisztrátor 
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H. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
l státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valarnint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység oly módon 
tervezheti, hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói 
döntésen alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli 
megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

Szervezetiegység-vezető, a pótlék rnértéke a pótlékalap 
Prevenciós csoportvezető a pótlék rnértéke a pótlékalap 

Egyéb bérelem 

200%-a 
150%-a 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78. §(l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés 
fedezetére, a szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 



56 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és táppénz 
hozzájárulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester 
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazásan napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységben a be nem töltött státusz H/8-as 
kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az 
európai uniós pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJT ÁS, ÉTKEZTETÉS 

I. Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti 
egység szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. 
melléklete határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezető 

Szociális gondozó 
Szociális segítő (étkezés szervező) 

l státusz 
18 státusz 
2 státusz 
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II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapj án történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység oly módon tervezheti, 
hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli 
megállapodásban nem szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

V eze tő i pótlék 

Szervezetiegység-vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap 150%-a 

Egyéb bérelem 

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78. §(l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a továbbképzés 
fedezetére, a szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 
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A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/20 l O. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as 
kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít 

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai 
uniós pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

IDŐSEK NAPPALIELLÁT ÁSA 

I. Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Idősek nappali ellátása szervezeti egység 
szakmai létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (L 7.) SZCSM rendelet 2. melléklete 
határozza meg. 

Szakmai létszám 

Őszirózsa Klub 
Szervezetiegység-vezető 
Szociális gondozó 

Pongrác Klub 
Szociális munkatárs 
Szociális gondozó 

l státusz 
2 státusz 

l státusz 
2 státusz 



Borostyán Klub 
Szociális munkatárs 
Szociális gondozó 

Együtt-egymásért Klub 
Szociális munkatárs 
Szociális gondozó 

Technikai létszám 

Konyhás-takarító 
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II. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
2 státusz 

l státusz 
2 státusz 

4 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapj án történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést Idősek nappali ellátása szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

V ezetói pótlék 

Szervezetiegység-vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 150%-a 

Egyéb bérelem 

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78. §(l) bekezdése 
alapján tervezhető. 



60 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a 
szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott m1mmum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/20 l O. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazásan napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai uniós 
pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

LÉLEK-PONT 

I. Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ LÉLEK-Pont szervezeti egység szakmai 
létszámminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklet 2. 
pontjának Bentlakást nyújtó intézmények F) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények pontja 
határozza meg. 
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Szakmai létszám 

Lélek-Pont szervezetiegység-vezető (szociális, mentálhigiénés munkatárs) l státusz 
Szociális, mentálhigiénés munkatárs 3 státusz 
Szociális segítő 3 státusz 

H. Garantált illetmény, kereset-kiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést LÉLEK-Pont szervezeti egység olymódon tervezheti, hogy a peren kívüli 
megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem 
rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem szereplő, de 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató döntésen 
alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet az 
Önkormányzat. 

Kereset-kiegészítés 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 
2%-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

Lélek pont szervezetiegység-vezető, a pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a 

Munkahelyi pótlék 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottakat munkahelyi pótlék illeti meg a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. § 
d) pont da) alpont szerint. 

Bentlakásos szociális intézményekben foglalkoztatott személyek pótléka, 
a pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a 
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"Délutáni" pótlék 

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L§ (6) pontja 
alapján a 14-18 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre tekintettel 15% bérpótlék 
tervezhető a szakmai létszámra. 

Műszakpótlék, vasárnapi pótlék, munkaszüneti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139-145. § szerinti bérpótlékok 
tervezhetők. 

Egyéb bérelem 

A LÉLEK-Pont szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a projektprémium 
előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 
tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése alapján 
tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A LÉLEK-Pont szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a szakmai 
létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeget tervezhet. 

A LÉLEK-Pont szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezésijogkörébe tartozó 
tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott m1mmum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/20 l O. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyijövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére9Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

A LÉLEK-Pont szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A LÉLEK-Pont szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai uniós pályázat 
kivételével - nem tervezhet. 
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Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

6. melléklet a 391/2015. (Xl19.) KÖKT határozathoz 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

I. Létszám meghatározása 

Szakmai létszám 

Polgármester 
Alpolgármester 

Szakmai mun.kát segitő létszám 

Politikai tanácsadó 
Választott képviselő 
Bizottsági tag (nem képviselő) 

H. Illetmény, tiszteletdíj 

l státusz 
3 státusz 

2 státusz 
13 státusz 
12 státusz 

A polgármester és az alpolgármesterek illeíménye a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §(2) bekezdésében, valamint 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester 
és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 
30.) KÖKT határozatban meghatározott mértékben tervezhető. 

A politikai tanácsadó illeíménye az előző évi mértékű személyi illetményként tervezhető. 

A választott képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja az Mötv. 35. §-a, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint természetbeni 
juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet alapján tervezhető. 

IH. Egyéb juttatás 

A Kőbányai Önkormányzat a normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium előirányzatát a 
törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 12%-os mértékének megfelelő összegben 
tervezheti. A jubileumi jutalom a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a 
alapján tervezhető. 
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A Kőbányai Önkormányzat betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezete a polgármester rendelkezési jogkörébe tartalék tervezésével kerül 
biztosításra. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

A cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában és a 225/L §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján bruttó 200 OOO Ft/fő/év tervezhető. 

A polgármester és az alpolgármesterek költségtérítése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester és az alpolgármesterek díjazásának, 
költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozatban 
meghatározott mértékben tervezhető. 

A képviselők költségtérítése az Mötv. 35. § (3) bekezdésének figyelembevételével az előző év 
teljesítésének megfelelő mértékben tervezhető. 
A be nem töltött státusz a hasonló munkakörben foglalkoztatottaknak megfelelő mértékű 
személyi illetménnyel tervezhető. 

A reprezentációs kiadásra a Polgármesteri Kabinet részére 6 900 eFt + járulékai, 
intézményvezetői kirándulásra 2 OOO eFt +járulékai tervezhető. 

A rehabilitációs hozzájárulás fedezete a benyújtott bevallás alapján évközi előirányzat
átcsoportosítással kerül biztosításra. 

Az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásra és a kapcsolódó járulékra a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék biztosít fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

IV. Egyéb személyi jellegű. kifuetés 

Az elismerő díjak kifizetése az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) szóló önkormányzati rendelet alapján tervezhető. 

A "Kőbánya számít Rád" ösztöndíj a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi 
ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) szóló önkormányzati rendelet alapján tervezhető. 

Az intézményvezetőkjutalmazására 10 500 eFt +járulékai összeg tervezhető. 

A rendőrök albérleti hozzájárulása 19 fő részére tervezhető 30 eFt/fő/hó +járulékai összegben. 

A tervtanács tagjai számára alkalmanként 10 eFt/fő +járulékai összeg tervezhető a Főépítész 
által megadott alkalom alapján. 

Az iskolaigazgatók megbízási díjára 14 fő részére l 00 eFt/fő/év +járulékai összeg tervezhető. 
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Az önkormányzat saját halottai kegyeleti feladatainak ellátására (temetési segély) 800 eFt 
összeget tervezhet eredeti előirányzatként 

A külföldi kiküldetés napidija egy fő részére tervezhető a 2016. évi testvérvárosi prograrnak 
rendezvényei alapján. 
A Tárnap 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Építő közösségek, közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért pályázat fenntartási időszakára l OOO eFt összeg + járulékai 
tervezhető. 

V. Dologi keretösszeg 

Az Önkormányzat dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. 

VI. Felhalmozási keretösszeg 

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül 
kialakításra. 

7. melléklet a 391/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

I. Létszám meghatározása 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatallétszámát az Önkormányzat, a Jegyző hatáskörébe rendelt 
feladatok, az Önkormányzat telephelyei üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos 
feladatok figyelembe vételével a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen 
dokumentumban határozza meg. 

Szakmai létszám 

Jegyző 

Aljegyző 

Főosztályvezető 

Főosztályvezető-helyettes 
Osztályvezető 

Ügyintéző 

Szakmai munkát segitő létszám 

Főosztályvezető 

Osztályvezető 

Ügyintéző 
Fizikai alkalmazott (intézményi: 148 fő) 

l státusz 
l státusz 
4 státusz 
l státusz 

10 státusz 
165 státusz 

l státusz 
8 státusz 

117 státusz 
165,5 státusz 

H. Garantált illetmény, illetménykiegészités, IHetményeltérités, pótlék és egyéb 
juttatások, költségtérítés 
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A garantált illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20 ll. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott illetményalap figyelembevételével történik. A 
fizikai alkalmazottak bére szakképzettséget igénylő munkakörben garantált bérminimummal, 
szakképzettséget nem igénylő munkakörben minimálbérrel tervezhető. 

A vezetői - és kivételes esetben- ügyintézői személyi illetményt a polgármester egyetértésével 
a jegyző állapítja meg. A Kttv. l. melléklete szerinti fizetési fokozatban történő előrelépés 
forrásigényét a Kőbányai Polgármesteri Hivatal tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat 
biztosítja. 

Illetménykiegészítés 

Az illetménykiegészítés a Kttv. 134. § (3) és (6) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati 
rendelet alapján tervezhető. 

Illetményeltérítés 

A tárgyévet megelőző év minősítésének figyelembevételével a Kttv. 133. § (3) bekezdése 
szerinti illetményeltérítés a rendszeres személyi juttatás 5%-ának megfelelő mértékben 
tervezhető. 

Pótlék 

Az Önkormányzat pótlékot biztosít: 

a) A Kttv. 140. § (3) bekezdése alapján a közterület-felügyelő munkakörben 
foglalkoztatott köztisztviselő számára (műszakpótlék). 

b) A Kttv. 140. § (4) bekezdése alapján annak a köztisztviselőnek, aki rendszeresen 
hivatali gépjárművet vezet. A pótlék a közterület-felügyelői munkakörben, valamint az 
útfelügyelői munkakörben tervezhető. 

c) A Kttv. 140. § (5) bekezdése alapján annak a köztisztviselőnek, aki munkáját 
munkaideje nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között végzi. A pótlék a 
közterület-felügyelői munkakörben tervezhető. 

d) A Kttv. 141. §-ában valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2013. (IX. 7.) 
jegyzői utasításban (a továbbiakban: Utasítás) foglaltak figyelembevételével 
idegennyelv-tudási pótlék tervezhető. 

e) A Kttv. 142. §-ában valamint az Utasításban foglaltak figyelembevételével képzettségi 
pótlék tervezhető. 

f) A munka törvénykönyvéről szóló 2013. évi I. törvény 139-143. §-ának 
figyelembevételével pótlék tervezhető a térfigyelő rendszer üzemeltetésében dolgozó 
munkavállaló tekintetében. 
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Egyéb juttatás 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal a normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium 
előirányzatát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-os 
méctékének megfelelő összegben tervezheti, A jubileumi jutalom a Kttv. 150. §-a alapján 
tervezhető. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal a tanulmányi szerződések fedezetére 3 OOO eFt és járulék 
összeget tervezhet. A támogatás adója és járuléka a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 70. § (4) bekezdés, 71. § (l) bekezdés g) pontja, a 69. § (2) bekezdése, az 
egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (4) és (6) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével tervezhető. A tanulmányt megkezdő munkatárssal a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal tanulmányi szerződést köt, amelyben kiköti, hogy a munkatárs a 
diplomájának átvételét követően a támogatás arányának megfelelően számított mértékben 
fenntartja a jogviszonyát a Kőbányai Polgármesteri Hivatallal. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezésijogkörébe tartalék 
tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mm1mum 
időtartam lehet. A 2016. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
meghatározottak alapján bruttó 200 OOO Ft/fő/év összeget biztosít a köztisztviselők és a 
munkavállalók részére. 

Aszociális segély a Kttv. 152. §(l) bekezdés d) pontja valamint a Közszolgálati Szabályzatról 
szóló 4/2013. (IX. 7.) jegyzői utasításban foglaltak alapján tervezhető évi 4 OOO eFt +járulékai 
összegben. A temetési segély a Kttv. 152. § (l) bekezdés d) pontja valamint a Közszolgálati 
Szabályzatról szóló 4/2013. (IX. 7.) jegyzői utasításban foglaltak alapján tervezhető évi 
1 600 OOO Ft +járulékai összegben. 

A rendkívüli munkaidő ellenértéke a közterület-felügyelők tekintetében a Kttv. 98. § (7) 
bekezdése figyelembevételével az előző naptári évben elrendelt rendkívüli munkavégzéssel 
arányos mértékben tervezhető. Készenléti díj tervezhető az Önkormányzat jogi személy 
telephelyei műk:ödtetésének biztosításához, a 2015. december 31-ei teljesítési adat alapján. A 
katasztrófavédelmi feladat ellátása érdekében elrendelt éjszakai és hétvégi készenlét díjazására 
(szabadidő megváltásként) 2 fő részére illetményük 20%-ának megfelelő a Kttv. 97. § (8) 
bekezdésében meghatározott havi 168 órára számított mértékű készenléti díj tervezhető. 

Költségtérítés 

Az Önkormányzat ruházati költségtérítésre biztosít fedezetet az anyakönyvvezetők részére az 
Utasításban foglaltak alapján. 
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A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy 
tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi 
utazásorr napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 9 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába járáshoz. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet Il. 6. 
pontjában, valamint a 5/2009. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján a 
munkakör ellátásához használt saját gépjármű költségtérítése tervezhető. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a be nem töltött státusz a vezetői munkakömél a hasonló 
munkakörben foglalkoztatottaknak megfelelő mértékű személyi illetménnyel, az ügyintézői 
munkakömél 118 fizetési fokozat szerinti illetménnyel, a munkavállaló munkakörben garantált 
bérminimum tervezhető. 

Az Önkormányzat a reprezentációs kiadásra a jegyző részére l OOO eFt +járulékai, az aljegyző 
részére l 110 eFt +járulékai, a Jegyzői Főosztály részére 150 eFt +járulékai, a főosztályok 
részére 60 eFt +járulékai, az osztályok részére 20 eFt +járulékai tervezhető. 

Nyári szünidős diákok foglalkoztatására - 20 diák l havi foglalkoztatására - a minimálbér 
mértékéig tervezhető személyi juttatás és járulékai. 

Bíróság által megítélt kártérítésre (Kovács László) 120 eFt +járulékai tervezhető. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal megbízási díjat tervezhet az építésügyi jogi tanácsadói 
feladat ellátására havi 350 eFt + járulékai összegben és az alapítványok (Kőbánya 

Tűzvédelméért Közalapítvány, Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány) könyvelésére 336 eFt + 
járulékai összegben. 

Intézmények soron kívüli személyi juttatás igényének biztosítására 2 OOO eFt + járulékai 
tervezhető, amellyel a jegyző gazdálkodik. 

Rehabilitációs hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Kőbányai 
Önkormányzat fenntartásában működő intézmények kötelezettségére kiterjedően is, a 20 ll. évi 
CXCI. törvény 22-23. §-aiban foglaltak valamint a 2015. évi átlagos statisztikai létszám 
figyelembevételével tervezhető. 

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2016. évi testvérvárosi programok 
rendezvényei alapján. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/20111. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésére tekintettel 25 OOO eFt + járulék 
összeget tervezhet, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat előirányzatának növelése 
érdekében. 
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V. Dologi keretösszeg 

Az Önkormányzat dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. 

VI. Felh.almozási keretösszeg 

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül 
kialakításra. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a közterület-használatról szóló 12/2013. (HI. 25.) önkormányzati 
rendeletben megállapitott közte:rület-h.asználati díjtételek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Véleményeszerint nagyon hasznos tájékoztatót kaptak. Nagyon örül annak, 
hogy a felmérések azt igazolják, hogy ezt a közterület-használati díjat még az igénybevevők ki 
tudják fizetni. 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület
használatról szóló 1212013. (III 25.) önkormányzati rendeletben megállapított közterület
használati díjtételekfelülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati :rendelet 
módositása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a rendelettervezet l O. §-ában olyan módosítást terveznek, hogy a 
Képviselő-testület ügyterhét csökkentve kiterjeszti a polgármester szervezeti és működési 
szabályzatra vonatkozó jóváhagyási jogosultságát a gazdasági társaság szervezeti és működési 
szabályzatára, valamint a felügyelőbizottságának ügyrendj ére? A Képviselő-testület a jövőben 
nem kap tájékoztatást, vagy tájékoztatás lesz csak a Polgármester úr lép ebben az ügyben? 

Elnök: Ezek nyilvános dokumentumok, bárki tanulmányozhatja ezeket a szabályzatokat Az 
intézmények vonatkozásában ez a gyakodatuk már nagyon régen működik. Nyilván a 
felügyelőbizottsági ügyrendeket is megtárgyalják a felügyelőbizottságok, ahol ott vannak az 
Önkormányzat képviselői. A munka hatékonyabb szervezése érdekében kerül erre sor, neki is 
a jogászok alapozzák meg azt a véleményt, ami alapján az intézményeknél is a szükséges 
jóváhagyást meg tudja tenni. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak 
a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
l tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Köszönti a cég képviselőit, vezetőit. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Joós Tamás: Megköszöni a dolgozók nevében, hogy a Képviselő-testület a bérkompenzáció 
ügyében pozitívan döntött. A dolgozók ezt a döntést meg fogják hálálni a munkájukkal. 

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

392/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt :Felelősségű 
Társaság 2015. évi üzleti tervének jóváhagyása 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervét 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére 176 OOO Ft összeget átad közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás jogcímen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírás ára. 
3. A Képviselő-testület a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő Közművelődési Megállapodás és ingatlanhasználati 
szerződés jóváhagyásáról szóló 210/2015. (V. 21.) KÖKT határozattal elfogadott 
Közművelődési Megállapodást az alábbi kormányzati funkciókódok meghatározásával egészíti 
ki: 

a) 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
b) 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által fenntartott európai uniós 

projektek 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

393/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által fenntartott európai uniós 
projektekről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a T ÁMOP-3.2.12-
12/1-2012-0017 és a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú projekteket 
átadja a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a 
projektekkel kapcsolatos feladatokat a Körösi Nonprofit Kft. a projektek fenntartási 
időszakának végéig lássa el. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 
azonosító számú projekt fenntartásával kapcsolatos feladatok az Önkormányzatot terhelik 
2018. január 3-áig. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. és 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletekben gondoskodjék évi l OOO OOO Ft tervezéséről a projekt fenntartási költségeire. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoltalmazó 
Alapítvánnyal (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) családok átmeneti otthona szolgáltatás 
biztosítására- 2016. január l-jétől 2020. decernber 31-ig tartó időtartarnra -- kötendő ellátási 
szerződést az l. rnelléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal kötendő 
ellátási szerződés fedezetére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében bruttó 5 OOO e Ft 
összeg tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat l. mellékletét képező ellátási szerződés szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Kőbányai Szent László Gimnázium és Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

alapitványainak támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
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Előterjesztő írásbeli módositó javaslata: a határozat címe helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
"A Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 
valamint a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
működését segítő alapítványok támogatásáról" 

A határozat l. pontja a következő c) alponttal egészül ki: 
"c) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 30 OOO Ft 

Indokolás: A Kőbányai Igazgatók Munkaközössége nevében Edényi László és Kovács Ferenc 
igazgatók 2015. november 17-én kéréssel fordultak az Önkormányzathoz az Arany-Bánya 
Alapítvány támogatása érdekében. A támogatást a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola 
Üllői úti tagintézménye által201 5. november 25-én megrendezésre kerülő Sírnonyi Helyesírási 
Verseny kerületi fordulója rendezési költségeire (ajándék az első három tanuló részére négy 
évfolyamon 5 500 Ft/ évfolyam, azaz 22 OOO Ft, vendéglátás költsége 8 OOO Ft, összesen: 30 OOO 
Ft) kérik az Alapítványon keresztül. 
Az Arany-Bánya Alapítvány céljaminden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában folyó nevelés-oktatás 
színvonalát és a pedagógusok, valamint a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. 
Javasolom, hogy az Önkormányzat a kért 30 OOO Ft összeggel támogassa a Sírnonyi Helyesírási 
Verseny kerületi fordulójának a megrendezését Ennek érdekében a Képviselő-testület 
napirendjén szereplő másik alapítványi támogatásról szóló határozat kerüljön kiegészítésre. 

563/L módositó javaslat) 

Elnök: V élhetően még fognak ilyen napirendeket tárgyalni, hiszen nem látnak más módot, arra 
hogy az iskolai alapítványokon keresztül adják meg azt a támogatást a tanulmányi versenyek 
megszervezéséhez, amely jelen pillanatban hiányzik a rendszerből. Szeretnék, hogy a jövőben 
is Kőbányán ezek a versenyek a korábbi megszokott versenyrendszert kicsit karcsúsítva, de a 
tehetséggondozásnak a fontos színtereiként működjenek és finanszírozottak legyenek. 
Szeretnék, ha az intézményeik az évfordulóikat nívósan meg tudnák ünnepelni, hiszen ezek is 
fontosak egy város életében. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról az 563/l. módosító javaslat figyelembevételével. 

395/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 
valamint a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola működését segítő alapítványok támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a)az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (1105 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 28.) 400 OOO Ft, 

b)az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 
7-9.) 120 OOO Ft, 

c) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 30 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (általános 
tartalék) terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések rnegtételére, valarnint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

396/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a temetkezési hozzájárulás bevezetésére vonatkozó javaslatról 
(l O igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy a Magyar Állarn rninden magyar állarnpolgár temetéséhez járuljon 
hozzá a szociális temetés rnindenkori költségének megfelelő összeggel (a továbbiakban: 
temetkezési hozzáj árulás). 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a belügyminiszternél az 
l. pontban meghatározott temetkezési hozzájárulás bevezetéséhez szükséges jogszabály
rnódosítást. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott értékelési rendszer 

felülvizsgálatának kezdeményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Felszólalási jegyet adott le Kustra Pál 4/2015. sorszárnon, a felszólalási jegy a 
jegyzőkönyv rnellékletét képezi. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése van, jelezze. 
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Somlyódy Csaba: Elképesztőnek tartja a szakhatóságok szakszerűtlen hozzáállását El kell 
mondani, hogy a környezetvédelmi hatóság részéről az utóbbi időben Kőbányán általában 
ugyanazt a szakmai hiányosságot, hozzá nem értést, tologatást, kukacoskodást vél felfedezni. 
Egymásra hivatkozással eldugdossák a közokiratokat, hozzáférhetetlenné teszik, elképesztőnek 
tartja ezt az állapotot. 

Tóth Balázs: Egyetért Somlyódy Csaba által elmondottakkaL Azt is tapasztalja, mintha a 
repülőtér szempontjából szándékosan igyekezne az érintett kerületeket is kijátszani. Véletlenül 
értesült arról, hogy a XVII. kerületben mára tették azt a zajfórumot, amely nyilván a XVII. 
kerületieket, de véleményeszerint a kőbányaiakat is érintené. Kérdezi, hogy értesült-e erről a 
zajfórumról az Önkormányzat, és ha igen, az önkormányzat részéről részt fog-e venni valaki? 

Agócs Zsolt: Elmondja, hogy a közmeghallgatás részeként fog szóba kerülni a zaj fórum. Közös 
érdekük, hogy elindítsanak egy olyan folyamatot, amire tudnak majd támaszkodni később. Új 
mérési rendszert, tematikát kell megújítani és nyugati példát átvenni. Örül annak, hogy ezzel 
az első lépéssei el tudnak indítani egy olyan folyamatot, amivel elejét tudják venni a további 
repülőtéri fejlesztéseknek Azt nem lehet megengedni, hogy egy fővárosban működő repülőtér 
olyan irányba terjeszkedjen, ahogy most megteszi. Ezt semmiféle hatóságjogosan nem tehetné 
meg. Az emberek ingatlanjait kellene felvásárolni és akkor lehet fejleszteni egy repülőteret. 

Dr. Pap Sándor: Több mint öt éve állóháborút vív az Önkormányzat változatos hatósági 
fórumokon ezzel a problémával és a repülőtérrel, annak a környezeti terheléséveL Ebben a 
szélmalomharcban az önkormányzat időt, energiát, pénzt nem kímélve a körülményekhez 
képest megállta a helyét. Örvendetes, hogy a most meglévő és szemmelláthatóan az eredmény 
szempontjából kudarcra ítélt intézményrendszemek megpróbálnak mögé nyúlni, hogy a 
problémát valóban tudják orvosolni. 

Kustra Pál: A bizottsági ülésen ismertetett egy zajmérést, amely 2015. július 16-a és 17-ére 
virradó éjszaka történt és 42,7 dB ekvivalens zajt mért nyolc órára vetítve, ami 12,7 dB-lel 
meghaladja a határértéket A környezetvédelmi törvény úgy rendelkezik, ha valaki jelentősen 
meghaladja a határértéket bármilyen környezeti terhelés esetén, bűncselekményt követ el. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott válaszban az szerepel, hogy "a lakhelye közelében 
a légiközlekedésből származó zajterhelés határérték alatti mind a nappali, mind az éjszakai 
időszakban." Két éve kérte a bíróságtól, hogy zárja be a repülőteret, eddig három elsőfokú 
döntés született, az első kettő jogszerűtlen volt, a Fővárosi Törvényszék azokat törölte. A 
harmadik ítéletet tavasszal kapta meg. A jelenleg érvényes jogszabályokat nem tartják be. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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397/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a repülési zajterhelés vizsgálata során. alkalmazott értékelési :rendszer felülvizsgálatának 
kezdeményezéséről 

(14 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a feladatkörrel rendelkező miniszter útján a repülési 
zajterhelés vizsgálata során alkalmazott határérték meghatározásának és értékelési 
rendszerének felülvizsgálatát. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

támogatás:ra vonatkozó pályázati kiírás 
Előterjesztő: d:r. Pap Sándor alpolgármester 

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

398/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidő: 2015. november 27. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

A határozat l. mellékletét képező pályázati felhivás és mellékletei szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen. udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bé:rbeadása, illetve a pincében. :rendezvények helyszínének biztositása 

Előte:rjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

399/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő gépjármű-beálló és az udvarrész 
díjszabásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, S l 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, 
d) l hétre szóló személygépjármű-parkolás: 3 609 Ft/1 hét, 
e) 7 alkalomra szóló bérlet személygépjármű-parkolásra: 3 609Ft/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, SI területen az udvarrész egyéb tárolási célra egy 
alkalommallegfeljebb 6 hónapot meg nem haladó határozott időtartamm l 00 Ft/m2/hó bérleti 
díjjal, 30 napos felmondási idővel adható bérbe. 
3. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti. 

400/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa 
díjszabásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl 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 l OOO Ft/fő, 
ab) diákoknak 500 Ft/fő, 

b) cégek, magánszemélyek túravezetése, helyszín biztosítása rendezvényhez, 
programhoz, bemutatóhoz (legfeljebb 3 óra időtartamra): 500 Ft/fő + munkaidőn 
kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja l O OOO Ft/fő, 

c) egész napos rendezvényekhez (kivéve sportversenyek) helyszín biztosítása: 
20 OOO Ft/nap + munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja l O 
OOO Ft/fő, 

d) televíziós, illetve filmforgatás hétköznap és hétvégén: 
da) előkészítés és utómunka 20 500 Ft/óra, 
db) filmforgatás 22 OOO Ft/óra, 

e) intézmények, iskolák, felsőoktatási intézmények túravezetése 
e a) hétköznap (csak munkaidőben): ingyenes, 
eb) munkanapokon munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapokon: 
felnőtteknek 500 Ft/fő, diákoknak 300 Ft/fő, 

j) Szent László napi és más kerületi vagy országos rendezvény keretében 
meghirdetve ingyenes, 
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g) pincerendszer látogatása a Kőbánya Kártya érvényesítésével ingyenes, 
h) búvártevékenység: 2 200 Ft/merülő búvár (A merüléseket vezető búvár, valamint 
a merülésben résztvevő csoport vezetője, szervezője, amennyiben ténylegesen részt 
vesz a merülés vezetésében, mentesül a díjfizetés alól.), 
i) egyetemisták vizsgafilmforgatására 2x8 óra ingyenes használat biztosított, a 
kópián megjelenítve, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával készült; 
az ingyenes használatra biztosított időn túl minden megkezdett óra 22 OOO Ft/ óra, 

j) esküvői, illetve egyéb magáncélú fotózás 5 OOO Ft/3 óra + munkaidőn túl a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja 5 OOO Ft/fő; a fotózásban megkezdett 
minden további óra l OOO Ft. 

2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatály ba és 2016. december 31-én hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiségcsoport Budapest 
Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala részére történő ingyenes használatba 

adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Köszönti dr. Horváth Tivadart, a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala vezetőjét. 

dr. Horváth Tivadar: Jelenleg a közbeszerzés fázisában tart az eljárás, ezen a héten zárják le 
a közbeszerzési eljárást és választják ki a kivitelezőt, megkötik a szerződést. Az előzetes 
prognózis szerint a beruházás kivitelezés kezdete 2015. december közepe. A helyiség 
biztosítását nagyon köszönik, az ingyenes használattal és a rezsiköltségek vállalása mellett. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az okmányirodai funkciók ellátása december közepétől 2016. 
április végéig szünetelni fog. Az országos illetékességű okmányirodai államigazgatási 
ügyekben bármely okmányirodához lehet fordulni az országban. Vannak olyan ügyek, 
amelyekben kizárólagos helyi illetékességgel rendelkeznek - lakcímbejelentés - ebben 
továbbra is fogadják az ügyfeleket, kiadják az elkészült okmányokat. A lakosság türeimét és 
megértését kérik. Magasabb szinten, megnövelt alapterülettel, modem belső építészettel, 
bútorzattal berendezett helyiségben történik majd az ügyfélfogadás és nemcsak az úgynevezett 
klasszikus okmányirodai ügyekben, hanem egy integrált kormányablak kerül kialakításra, ami 
aztjelenti, hogy 437 ügykörben lehet eljárást kezdeményezni, tájékoztatást kapni. 

Elnök: Ez a közel 200 millió forintos beruházás április végére befejeződik. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

40112015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. szám alatt lévő helyiségcsoport ingyenes 
használatba adásáról a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala részére 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Szent László tér 2-4. szám alatti, 186,66 m2 alapterületű fóldszinti helyiségcsoportot 
(helyrajzi szám: 39049/1) - a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 
Okmányirodája ideiglenes elhelyezése érdekében - Budapest Főváros Kormányhivatala 
ingyenes használatába adja 2015. december l. napjától a Havas Ignác utca l. (Martinovics tér, 
Kápolna utca 16.) szám alatt lévő épület felújításának befejezéséig tartó határozott időre. 
2. Az l. pont szerinti helyiségcsoport térítésmentesen kerül használatba adásra azzal, hogy a 
használat során felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni az Önkormányzat 
részére. Az elektromos áram díját az önálló főmérőn mért fogyasztás alapján, a víz- és 
csatornahasználat díjat havi bruttó 35 707 Ft összegben, a fűtés díját 2015. december hónapra 
125 390 Ft, 2016. január hónapra 142 619 Ft, február hónapra 131 133 Ft, március hónapra 
l 00 503 Ft, április hónapra 64 131 Ft, május hónapra 19 144 Ft bruttó összegben kell 
megfizetni. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használatba adásával 
kapcsolatos megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X., Harmat utca 88. szám alatt lévő Kőbányai Harmat Általános Iskola 

udvarán sportcsarnok létesitése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

402/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatt lévő Kőbányai Harmat Általános Iskola 
udvarán sportcsarnok létesítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 24.) a Budapest X., 
Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon a 
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson 
be a Magyar Kosárlabda Szövetséghez kosárlabdacsarnok építése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az l. pont szerinti pályázat benyújtásakor rendelkezésre álljon a 
kosárlabdacsarnok építéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pont szerinti pályázat önrészét, 150 
millió forintot, továbbá a pályázati forráso n kívül eső munkálatokra (előkészítés, tereprendezés, 
közművek stb.) 20 millió forintot terveztessen be az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendelet tervezetébe. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője, 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 

módositása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

403/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről szóló 86/2015. 
(III. 19.) KÖKT határozata l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

l. melléklet a 403/2015. (X 19.) KÖKT határozathoz 

1. melléklet a 86/2015. (UI. 19.) KÖKT határozathoz 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

A B c D 

A beszerzés 
Előzetesen 

1. A beszerzés tárgya Az eljárás típusa 
típusa 

becsült nettó 
érték (Ft) 

Közösségi értékhatárt elérő, 
2. Villamos energia beszerzése nyílt eljárás elektronikus Árubeszerzés 85 621 316 

árlejtéssei 
Közösségi értékhatárt elérő, 

3. Földgázenergia beszerzése nyílt eljárás elektronikus Árubeszerzés 122 551 200 
árlejtéssei 

Elelmiszer beszerzése a 
Közösségi értékhatárt elérő, 4. Kőbányai Egyesített Árubeszerzés 120 285 OOO 

Bölcsődék részére nyílt eljárás 

Közterületi térfigyelökamera- Közösségi értékhatárt elérő, 
5. rendszer korszerüsítése, hirdetmény közzétételével Árubeszerzés 160 OOO OOO 

üzemeltetése és karbantartása indul~ tárgyalásos eljárás -·--· r--------

Egységes vagyon- és Közösségi értékhatárt elérő, 
6. 

felelősségbiztosítás 
hirdetmény közzétételével Szolgáltatás 65 500 OOO 
induló tárgyalásos eljárás -------
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,--,.--------·----·--·- NemzetTértékhatárt-e--=-1-é.-r-::ő-:e:-, rt-:é:;-k7ű,·· ----
Vegyipari termékek 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

beszerzése az iskolákban az új Kbt. 115· §(l) bekezdése 
szerinti hirdetmény nélküli 

történő felhasználásra 
eljárás 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

Térfigyelő kamerák szállítása a régi Kbt. 122/A. § (1) 
és telepítése bekezdése szerinti hirdetmény 

nélküli eljárás 
Exchange szerver 
telepítéséhez és 
működtetéséhez szükséges 
szoftverek vásárlása és 12 
hónapra 250 darab Office 365 
üzleti vállalati 
standardszoftver beszerzése a 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
részére 

Központosított közbeszerzési 
eljárás 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
A Keresztúriútmenti KSZT-k az új Kbt. 115. §(l) bekezdése 
felülvizsgálata szerinti hirdetmény nélküli 

eljárás 
Vállalkozási keretszerződés 
keretében a Kőbányai Hírek 
című önkormányzati lap teljes 
körű szerkesztőségi 
feladatainak ellátása, 
nyomdakész anyagának 
előállítása, a 
www.kobanya.hu portál 
"Hírek a kerületből" 
rovatának folyamatos tartalmi 
frissítése, valamint a X. 
Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
felhasznáJónevű facebook 
profiljának folyamatos 
frissítése 
Vállalkozási keretszerződés 
keretében a Kőbányai Hírek 
című önkormányzati lap 
nyomdai előállítása és 
szállítása 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
a régi Kbt. 122/ A. § (l) 
bekezdése szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
a régi Kbt. 122/A. § (l) 
bekezdése szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

Árubeszerzés 

Árubeszerzés 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Szolgáltatás 

Szolgáltatás 

~egbízási szerződés 

keretében a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részére PR és 
marketing-kommunikáció 
szolgáltatások ny_újtása 

a régi Kbt. 122/A. § (l) l S l 'It t' . .. , zoaaas 
bekezdése szennt1 h1rdetmeny g 

A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása címen 
benyújtott pályázat alatt futó 
Újhegyi sétány 16. szám alatti 
Közösségi ház és könyvtár 
bontási, építési, felújítási 
munkáihoz kapcsolódó 
tervezői művezetői feladatok 
ellátása 
A kőbányai Ujhegyi sétány 
komplex megújítása címen 

nélküli eljárás 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
a régi Kbt. 122/ A. § (l) 
bekezdése szerinti hirdetmény 
nélküli eljárás 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
a régi Kbt. 122/A. § (l) 

Szolgáltatás 

Szolgáltatás 

12 100 OOO 

17 829 800 

20 298 470 

12 OOO OOO 

24 900 OOO 

24 900 OOO 

22 OOO OOO 

2 300 OOO 

l 

l 2 700 OOO 
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-
benyújtott pályázat alatt futó bekezdése szerinti hirdetmény 
Budapest X. kerület Újhegyi nélküli eljárás 
sétány (a Bányató és a Harmat 
utca közötti szakasz) bontási, 
építési, felújítási munkáihoz 
kapcsolódó tervezői 
művezetői feladatok ellátása 
Allomás utca 26. szám alatti 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
16. 

épület felújítása és bövítése-
hirdetmény közzétételével induló Építési beruházás 401 067 570 

új ügyfélszolgálati központ 
kialakítása tárgyalásos eljárás 

A Budapest X. kerület 
Újhegyi sétány 16. szám alatti 
Közösségi ház felújítási 

Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 17. munkái, valamint az Újhegyi Építési beruházás 474 500 OOO 
sétány közterületi felújítása a nyílt eljárás 

Harmat utca és Bányató utca 
közötti szakaszon 
A Budapest X. kerület, 

18. 
Újhegyi sétány komplex Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

Árubeszerzés 40 OOO OOO megújításának nyílt eljárás 
eszközbeszerzése 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
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Elnök: 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 2015. J-XI havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

Weeber Tibor: (ügyrendi hozzászólása) Mivel az egyik fia is adott be pályázatot, ezért 
érintettség okán a döntéshozatalban nem vesz részt. 

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

404/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 
(14 igen, egyhangúszavazattal-l fő érintettség révén nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati "A" típusú Ösztöndíj pályázat keretében a 2015/2016. 
tanév második és a 2016/2017. tanév első félévének időtartamára l O hónapon keresztül havi 
5 OOO Ft ösztöndíjat biztosít 

1.1. Magyar Antal, 
1.2. Kovács Mónika, 
1.3. Seres Hajnalka, 
1.4. Medve Renáta, 
1.5. Zsolnai Kitti, 
1.6. Balaton Gábor, 
1.7. Balaton Tamás, 
1.8. Koprek-Ritter Tamás, 
1.9. Ritter Edina, 
1.1 O. Vajda Dániel, 
1.11. Bércesi Nikolett, 
1.12. Farkas Veronika Sára, 
1.13. Nagy Brigitta, 
1.14. Sipos Cintia, 



részére. 

1.15. Rock Zsanett, 
1.16. Czigány Máté Gábor, 
1.17. Chu Rong Son, 
1.18. Klimes Krisztián, 
1.19. Besenyei Dávid, 
1.20. Győrfi Zsolt, 
1.21. Béres Dániel, 
1.22. Pesti Dániel, 
1.23. Rékási Rebeka, 
1.24. Patkós Orsolya, 
1.25. Patkós Gabriella, 
1.26. Tóth Fruzsina Borbála, 
1.27. Tóth Levente Márk, 
1.28. Fehér Márta, 
1.29. Ági Dániel, 
1.30. Sinka Andrea, 
1.31. Davidovics Dávid, 
1.32. Máté Laura, 
1.33. László Bálint, 
1.34. Rétsághy Márk. 
1.35. Sebestyén Fanni, 
1.36. Körösi Dóra, 
1.37. Körösi Péter, 
1.38. Kocs Dorottya, 
1.39. Gál Kinga, 
1.40. Vigh Orsolya Szende, 
1.41. Vágó Nikolett, 
1.42. Samu Viktória, 
1.43. Szikszai Ramóna, 
1.44. Kiss Benedek, 
1.45. Gácsi Fanni, 
1.46. Gácsi Judit, 
1.47. Csada Gertrúd, 
1.48. Ferenczi Attila, 
1.49. Bódi Sarolta, 
1.50. Weeber Botond, 
1.51. Hargitai Eszter Cecília és 
1.52. Juhász János 
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2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíj 
pályázata keretében Csatári Viktória részére a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 
2018/2019. tanév időtartamára 3xlO hónapon keresztül havi 5 OOO Ft ösztöndíjat biztosít. 
Határidő: 2015. december 7. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

405/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok fedezetének 
biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal- l fő érintettség révén nem szavazott) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tervezetében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 3 025 OOO Ft tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2015. december 7. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

406/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgánnestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést a Klöczl Tamás (tulajdoni hányad: 
2 399/5 902), Klöczl Marianna (tulajdoni hányad: 2 399/5 902) és Tamás László (tulajdoni 
hányad: l 104/5 902) osztatlan közös tulajdonában álló Budapest X. kerület, 42717 helyrajzi 
számú ingatlan megvásárlására 80 OOO OOO Ft összegű vételáron. Az adásvételi szerződés 
megkötésének feltétele, hogy Klöczl Marianna a telekadó-tartozását rendezze. 
2. Az ingatlan vételárának fedezetét, 80 OOO OOO Ft összeget a Képviselő-testület a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sorának (Bevételkiesés tartaléka) terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A meg nem valósult beruházásokrói történő lemondás 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Tóth Balázs: Úgy tudja, hogy más beruházás keretében megvalósult a Gépmadár Óvoda, 
Zsivaj Bölcsőde, intézmények akadálymentesítése, Kőér utca - Gergely utca csomópont 
átépítése. Ú gy érzi, hogy az előterjesztés címe nem teljesen pontos. 

Elnök: Jogi és számviteli értelemben kell mindezt vizsgálniuk, és olymódon nem valósult meg. 
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

407/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a meg nem valósult beruházásokról történő lemondásról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
meghatározott befejezetlen beruházások megvalósításáról lemond, az elkészült 
dokumentációkat a jövőben nem kívánja hasznosítani. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
l. mellékletben meghatározott befejezetlen beruházások számviteli szabályok szerinti 
kivezetése érdekében. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

408/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út 105/b D. épület fszt. 41. szám alatti lakás elidegenitésre 
történő kijelöléséről 

(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Maglódi út 105/b D. épület fszt. 41. szám alatti, 
42428/1/D/43 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
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Határidő: 2016.január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

409/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emeld 4. szám 
alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet 
4. szám alatti, 41397/2/ A/135 helyrajzi szám ú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 84%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Tárna utca 4. fszt. 12. szám alatti lakás eUdegenitése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

410/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Tárna utca 4. fszt. 12. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Táma utca 4. fszt. 12. szám alatti, 41003/2/A/15 
helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 908 920 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016.január31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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26. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c fszt. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

411/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/c fszt. 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca ll/c fszt. l. szám alatti, 3843113/A/3 
helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 076 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016.január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módositása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Az Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, amit vitatnak. A levél 
tartalmaz olyan dolgokat, amelyekkel nem értenek egyet, de erre válaszolni fognak Jegyző 
úrral. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módositásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
(ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Ez a határozat 2016. január l-jén lép hatályba. 
3. Nem lép hatályba a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata 
módosításáról szóló 364/2015. (X. 22.) KÖKT határozat. 
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l. melléklet a 412/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/7860/ /2015/IV 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. május 29. napján kiadott 
K/7860/6/2015/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A. §-a alapján a következők szerint módositom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 
122 l h l . . . . te ep etyei: 

l telephely megnevezése telephely címe 
i 

1 Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi u. 86. i 

Gyermekek Átmeneti Otthona, !1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

2 Pongrác Idősek Klubja, 
l 

Orvosi rendelő 

3 Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 

4 LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román u. 4. 

6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri u. 6/a 

7 Együtt-egymásért Idősek Kll:l]J_k ____ JJ06 Budapest, Hárslevelű u. 17 ja 

----· 

-··-

8 11102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
40. "A" szekció fsz. 006. 

-··--·---- --·· 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely u. 26. 

ll Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 
-----· 

12 Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 

l 
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------·--········-- ····-.. 

13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 
··---

15 Orvosi rendelő ····--- _1107 Budapest, Üllői út 136. ---·--·---· 

16 Orvosi rendelő l1105 Budapest, Zsivaj u. 2. 

17 Védőnői Szalgála t 
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
43-51. 

18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

19 Fogászati rendelő _J101 Budapest, Kőbágyai út 45. 
--·--····-·-···-··-- . ------·--·-· 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 1101 Budapest, Pongrác út 19. 

Izo Központi ügyelet, " 
l Orvosi rendelő 

···---

2. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.2.2. székhelye:1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: A szociáhs igazgatásról és a szociálís ellátásokról szóló 1993. 
évi HL törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CUV. törvény 152. § (1) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4 2 A k'l ' .. o tsegy_etes1 szerv otevékenységének államháztartási szakágazati besorolasa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése ·-----
1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
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4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve általános 
járó beteg-ellátás 

4 4 A k"'l ' 'k ' ' kk • o o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene of k o' ormanyzat1 un cw szermti megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Ház~grvosi ügyeleti ellátás --

3 072311 Fogorvosi ala_Q_ellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-ez_észs~i!gyi ala_Qellátá_? _______ 
--

6 074031 Család és nővédelmi egészségü_gyi_g_ondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolar~ndszeren kívüli egyéb oktatás, ké_Q_zés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása -- --·--·····-···-· ..... 

12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

116 107053 Jelzőrendszeres házi sez_íts~nyújtás 

17 107054 Családsegítés 

18 109010 Szociális sze>.!i@l!~~~sok igazgatása ---

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe" 

4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési sze.rv sze.rvezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5 2 A k"l ' 'l lk l ' b 'll' 'l k. o tsegvetest szervne a a mazas an a o szemetye )OgVISZOn_y_a: 

foglalkoztatási 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

jogviszony 
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. --- ··-·--···---

1 
közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 199 2. évi XXXIII. 
jogviszony törvény 

··-·-

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény_ 

3 
megbízási 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogviszony 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2015. november" " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

" 

2. melléklet a 412/2015. (XI 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/7860/ /2015/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapítóokiratátakövetkezők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.3. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.2.4. rövidített neve: Bárka 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

1.3.2. telephelyei: 
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-·-··· 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi u. 86. 

l Gyermekek Átmeneti Otthona, 
l 2 Pongrác Idősek Klubja, l 

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Orvosi rendelő 

r----t-~'-----------'-'----'-=-------+--=1-=--1 QlJ~udapest, Gyöngyik~_u_. _4_. ___ ___, 3 Pongrác Közösségi Ház 

4 

5 
l 6 

7 

l 
8 

l 
9 ! 

i 10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

LÉLEK-Pont 

Őszirózsa Idősek Klubja 

Borostyán Idősek Klubja 

Együtt-egymásért Idősek Klubja 

Orvosi rendelő 

1108 Budapest, Maglódi út 143. 

1105 Budapest, Román u. 4. 
-----------1 

···--·-·-- _1106 Budapest, Ke~_~sztúri u. 6/a_ ______ _ 

1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
40. "A" szekció fsz. 006. 

1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. 

Orvosi rendelő -----+-1_1_0_~-~!:!.g~est, Gergely u~_6_. ____ . 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Orvosi rendelő 

Védőnői Szolgálat 

1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 

1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15. 

1107 Budapest, Üllői út 128. 

1107 Budapest, Üllői út 136. 

1105 Budapest, Zsivaj u. 2. -~ 
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út l 
43-51. 

! 18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

l 19 Fogászati rendelő 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 

20 Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

1101 Budapest, Pongrác út 19. 

l 

l 

2. A költségvetési sze:rv 
alapitásával és megszűnésével összefüggő :rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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··----------·· ... ·- -·····---

l megnevezése székhelye 
l Bárka Kőbányai Szociális és 1104 Budapest, Mádi u. 86. ! 

1 l Gyermekjóléti Központ ! 

l Kőbányai Egészségügyi 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" 
l 

2 
Szalgála t szekció fsz. 006. 

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Aszociális igazgatásról és aszociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által 
meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

42 Ak .. lt' f" 'k .. o segvetes1 szerv oteve em , , k 'll h, k' 'b segene a am aztartasi sza agazat1 l, esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazat megnevezése . _ 
·--····--

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve általános 
járóbeteg-ellátás 

44 Ak'lt' 'k , , kk o segvetesi szerv a apteve enysegene . f k . , · r· I, ormanyzati un cw szermt1 meg)e o ese: 

l 
kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 072111 Háziorvosi alapellátás ----

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 
--

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
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···-

6 074031 Család és nővédelmi egészségü_gy! _g_ondozás 

7 074032 Ifjúság~egészsé_g~~yi_gondozás 

8 095020 Iskolare!.ldszeren kfy_Q!! egyéb oktatás, képzés ·--·····--··-· ... 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmén_yben 

10 102030 Idősek, demens betegek nap_gali ellátása 

11 104012 Gyerm.ekek átmeneti ellátása ___ 

l12 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
' 

13 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

14 107051 Szociális étkeztetés ·--

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi se_gíts~nyújtás 

17 107054 Családsegítés 

l 18 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása ............................ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott időtartamra 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5 2 A k'l ' t' . 'l lk l , b 'U' 'l k. o tsegve es1 szervne a a mazas an a o szeme1ye :JOgviszonya: 

l foglalkoztatási jogviszony jogvi_~~onyt szabályozó jogszabálY 

l 1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. é 
XXXI I L !.Q!:y_~_!!.Y__ 

v i 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 megbízási jogviszony 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2015. május 29. napján kelt, K/7860/6/2015/IV. okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 
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jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2015. . napján 
kelt, napjától alkalmazandó K/7860/ /2015/IV okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Budapest, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Halom u. 37/b szám alatti épületben található helyiség Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére történő térítésmentes használatba adása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

413/2015. (XI. 19.) határozata 
a Budapest X. kerület, Halom u. 37/b szám alatti épületben található helyiség Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére történő téritésmentes használatba adásáról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78., PIR száma: 
823137, adószáma: 15823137-2-42) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 41460/ll helyrajzi számú, Budapest X. kerület, 
Halom u. 37/b szám alatti ingatlan területén található fóldszinti nagytermet 2015. november 24. 
napjától 2015. december 31. napjáig keddenként 14.30 és 16.00 óra közötti időtartamban 
táncoktatás céljára térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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29. napirendi pont: 
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Németh Két Tanítási Nyelvö Általános 

Iskola épületében található helyiségek térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kiderült, hogy az elmúlt időszakban a Széchenyi István Általános Iskolában számos 
bérbeadás történt, amiről semmilyen döntés és határozat nem született. Jegyző úr felhívta 
Igazgató úr figyelmét, hogy ezt a gyakorlatot nem lehet folytatni, ezért Igazgató úr számos 
kérelmet nyújtott be a helyiségek használatára. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Bejelenti, hogy érintettség okán nem vesz részt a 
szavazás ban. 

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

414/2015. (XI. 19.) határozata 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvö Általános Iskola 
épületében található ebédlő térítésmentes használatba adásáról 
(14 igen, egyhangúszavazattal-l fő nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Zoltán 
Attila (lakcíme: 1188 Budapest, Lea u. 25.) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 helyrajzi számú, Budapest X. kerület, 
Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan területén található ebédlőt 2015. december 5. napján, 
szombaton 10.00 és 16.00 óra közötti időtartamban karitatív program megrendezése céljára 
térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

415/2015. (XI. 19.) határozata 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 

a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületében található tornaterem térítésmentes használatba adásáról 
(14 igen, egyhangúszavazattal-l fő nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Zoltán 
Attila (lakcíme: 1188 Budapest, Lea u. 25.) részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 helyrajzi számú, Budapest X. kerület, 
Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan területén található tornatermet 2015. december 5. 
napján, szombaton 10.00 és 16.00 óra közötti időtartamban a Baptista Egyház munkatársai 
részére sportnap megrendezése céljára térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a 

telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
"az építményadóról szóló 41/2011. (XL 24.) önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 
42/2011. (XL 24.) önkormányzati rendelet, valamint a talajterhelési díjról szóló 47/2004. 
(IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról" 

A rendelettervezet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 1. § (l) bekezdésében és a környezetterhelési díjrói szóió 2003. 
évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (l) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:" 

A rendelettervezet a következő 3. alcímmel egészül ki: 

"3. A talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módositásáról 
4. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 
díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tr.) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

"2. § (l) A kibocsátó köteles az l. mellékletben meghatározott módon megállapított 
talajterhelési díjat megfizetni. 

(2) A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség mérési lehetőségének hiányában 
3 m3/hó/kibocsátó vízmennyiség.". 

5. § 
A Tr. l. mellékletének 

a) címében a "mértéke" szövegrész helyébe a "mértéke megállapításának módja" szöveg, 
b) harmadik mondatában a "120,- Ft/m3" szövegrész helyébe az "1200 Ft/m3" szöveg, 
c) "A fentiek alapján a talajterhelési díjat az alábbiak szerint kell kiszámítani:" és 

"Talajterhelési díjkedvezmény megállapítása a Tv. 14. §-a alapján" alcímében a "120,- Ft/m3" 

szövegrész helyébe az "1200 Ft/m3" szöveg, 
lép. 

6. § 

Hatályát veszti a Tr. 
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a) "Az Adó mértéke" alcíme, 
b) 4. § (5) bekezdése, 
c) "Értelmező rendelkezések" alcíme, 
d) "Átmeneti rendelkezések" alcíme, 
e) l. mellékletének első mondatában a "x V" szövegrész, 
j) 1. mellékletének "V = veszélyeztetési szorzó" alcíme és az azt követő táblázat, 
g) 1. mellékletének "A fentiek alapján a talajterhelési díjat az alábbiak szerint kell 

megállapítani:" alcímében az "A talajterhelési díj mértéke: TTD =E x A x T x V" szövegrész." 

Indokolás: A tegnapi napon érkezett a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi 
felhívása a talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: talajterhelési rendelet) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A Kormányhivatal 
a veszélyeztetési szorzót kifogásolja és azt, hogy a rendelet mérési lehetőség hiányában nem 
tartalmazza az átalány megállapítási szempontjait Továbbá a rendelet nem felel meg a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és ajogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 
14.) IRM rendelet előírásainak. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a felhívásban foglaltaknak megfelelően módosítsa a 
talajterhelési rendeletet, amelyet az építményadó és a telekadó módosításáról szóló 
rendelettervezet kiegészítésével lehet megtenni figyelemmel arra, hogy adóterhet jelentő, 
illetve súlyosbító előírást a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal, tehát 2015. december 2-áig, 
ki kell hirdetni. 

A veszélyeztetési szorzót a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben 
hatályon kívül helyezték, ezért azt a talajterhelési rendeletből is ki kell vezetni. A törvény 
szerinti egységdíj 120 Ft/ m3-ről 1200 Ft/m3-re emelkedett. Mivel a módosítás az adótételt is 
érinti, ezért erről a Képviselő-testületnek ezen az ülésén döntenie kell annak érdekében, hogy 
az december 2-áig kihirdethető legyen. 
A jogalkotási követelményeknek megfelelés érdekében új rendeletet célszerű alkotni, amire a 
Képviselő-testület decemberi ülésén kerülhet sor. Egyes feleslegessé vált rendelkezések 
azonban mármost hatályon kívül helyezhetők. 

(562. módositó javaslat) 

(A Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/004/00489-2/2015 iktatószámú felhívása a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Somlyódy Csaba: Elmondja, hogy tavaly emelték az építmény- és telekadót körülbelül 21%
kal, sőt a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának köszönhetőenszámos elmaradás felderítésre 
került, ezáltal a vállalkozók számára ez is pluszterhet jelentett. Vajon kell-e most emelni, vagy 
esetleg egy későbbi időben megtehető mindez? Kérdezi, vajon mennyire bírják el a cégek ezt 
az áremelést, a kis- és középvállalkozások elsősorban? A maga részéről idén nem emelne 
építmény- és telekadót, megvizsgálná a kérdést az Iparkamara bevonásával, és az ott született 
döntés alapján terjesztené a Képviselő-testület elé a javaslatot. Jegyző úr által elmondott 
módosításokkal egyetért, de a másik két rendelet esetében tartózkodni kíván a szavazásnáL 
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Dr. Szabó Krisztián: Különválasztásra nincs lehetőség a rendeletben. Képviselő úrnak 
módosító javaslatot kellene benyújtani, amelyben azt javasolja, hogy a rendelettervezet első 
alcíme kerüljön törlésre. Ebben az esetben nyilatkozna, hogy támogatja-e a javaslatot vagy sem, 
és a Képviselő-testület dönt róla. Ha nincs módosító javaslata Képviselő úrnak, akkor csak 
egyben tud szavazni. 

Elnök: Adót emelni nyilván nem jó. Az Önkormányzat 2009 és 2014 között érintetlenül hagyta 
az építmény- és telekadó mértékét is. 2014-ben emeltek adót, de akkor sem emelték a 
maximumra, hiszen már a tavalyi évben is l 800 Ft fölött volt a ki vethető építményadó mértéke, 
és l 500 Ft adót állapítottak meg. Ha fővárosi kerületi összehasonlításban vizsgálja a kérdést, 
akkor a középmezőnyben vannak, hiszen számos kerület él azzal a lehetőséggel, hogy az 
építmény- és telekadót maximuman szedi be. Számos önkormányzat, amely nagyon jelentős 
parkolási díjbevétellel rendelkezik az ezzel együtt még az adót is maximumon tartja. Kőbányán 
a parkolási díjból származó bevétel nem létezik, mert az egyetlen hely, ahol parkolási díjat 
szednek, az veszteségesen üzemeltethető. A jelenlegi emelés, amely még mindig nem a 
maximumot célozza annak tükrében került megállapításra, hogy az előző évi emelésük milyen 
hatással bírt, hogyan folytak be a díjak, hány halasztási, mérséklési kérelem érkezett. Elmondja, 
hogy összesen l 06 kérelem érkezett szeptember 30-áig, míg az előző években akár 400 kérelem 
is volt. Ez azt mutatja, hogy ez az adóteher viselhető volt. Mindig lesznek olyan vállalkozások, 
ahol nehezen teremthető elő az adó. Vannak olyan kötelezettségeik, feladataik, amelyeket 
viszont el kell végezniük, amelyet csak a beszedett adóbevételből tudnak megvalósítani. 
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, 
l ellenszavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint, továbbá az 562/1. 
módosító javaslat figyelembevételével megalkotja az építményadóról szóló 4112011. (XI. 24.) 
önkormányzati rendelet, a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, 
valamint a talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont: 
A Pajzs Reklám Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti 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 31. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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32. napirendi pont: 
Kőbánya Sportolója 2015. elismerő eim 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: 
Népjóléti tárgyú feUebbezések 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 33. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület ma 17 
órakor közmeghallgatást tart, következő, munkaterv szerinti ülése 2015. december 17-én 
(csütörtökön) l O órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.1 O óra. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2015. november 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. W ee ber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

T örök Andrea 

Végh Erzsébet 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 

3 



A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 

4 



Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r.~ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kántor Gézáné 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 
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Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

Az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról szóló döntéshez, 

amely a 2015. november 19-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor x:· 
6. Gál Judit x 
5. Gazdag Ferenc 

8. Mácsik András )( 
7. Marksteinné Molnár Julianna x· 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
10. dr. Pap Sándor 'i. 
ll. Patay-Papp Judit Vivien 

, 

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs )<:' 
15. Tubák István x 
16. Varga István x· 
17. Weeber Tibor x· 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §-a alapján. 

~clL 
Kovács Róbert 

polgármester 



4. /2015. 

FELSZÓLALÁS! 
JEGY 
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni: 
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olvasható aláírás 

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen 
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez. 



Ügyiratszám: BPB/004/00489-2/20 15 
Ügyintéző: dr. Pencz Aliz 

Telefon: 235-1758 
E-mail: pencz.aliz@bfkh.hu 

Kovács Róbert 
Polgármester Úr részére 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr! 

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Tárgy: a 47/2004. (IX. 17.) önkormányzati 
rendeletre vonatkozó törvényességi felhívás 
megküldése 
Melléklet: 1 pid. 
Hiv. szám:-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § 
(3) bekezdés b} pontjában, illetve a 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján mellékelten megküldöm a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületéhez intézett törvényességi 
felhívásom egy példányát. 

Kérem szíves közreműködését a felhívásnak a testülethez történő eljuttatásában, továbbá, hogy az 
abban foglaltakat a testület a kézbesítéstöl, azaz - a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének 
részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján- a Nemzeti 
Jogszabálytárba történő feltöltéstől számított 

30 napon belül 

napirendjére tűzze, és tárgyalja meg, figyelemmel a törvényességi felhívásban hivatkozott Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában foglaltakra. 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján váram a döntésről - annak meghozatalától számított, a 
kormányhivatalhoz 1 O napon belül a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül megérkező - szíves 
tájékoztatását 

E2:úton szeretném Polgármester Urat tájékoztatni arról, hogy a munkájuk során jelentkező problémák 
megoldásához - az Mötv. 133. § (3) bekezdése alapján - a kormányhivatal munkatársai készséggel 
állnak rendelkezésére. 

Budapest, 2015. november )h., 

Tisztelettel: 

-----

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. - 1364 Bp. Pf. 234. -Telefon: +36 (1) 896-2430 Fax: +36 (1) 237-4882 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



Ügyiratszám: BPB/004/00489-1/2015 
Ügyintéző: dr. Pencz Aliz 

Telefon: 235-1758 
E-mail: pencz.alíz@bfkh.hu 

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Tárgy: Törvényességi felhívás a talajterhelési díjról 
szóló 47/2004. (IX. 17.) rendelettel 
összefüggésben 
Melléklet: -
Hiv. szám:-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére 

Budapest 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) az illetékességi területén működö 
helyi önkormányzatok tekintetében vizsgálta - a Miniszterelnökség TER-1/498/3/2015. számú 
ellenőrzési munkatervének megfelelően - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben 
(a továbbiakban: Ktdt.) kapott felhatalmazás alapján megalkotott valamennyi önkormányzati rendeletet. 
A vizsgálat kiterjedt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjról szóló 47/2004. (IX. 17.) rendeletére (a továbbiakban: Ör.) is. A lefolytatott 
törvényességi felügyeleti eljárás eredményeként a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontjában, illetve a 134. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi 

törvényességi felhívást 

teszem. 

Az Ör. 3. §-a a következőképpen határozza meg a talajterhelési díj mértékét és annak elemeit. 

,,Az adó mértéke 

3.§ A Ktdt. 12. §-a és 27. §-a szabályazza (1. sz. me/lék/et)" 

Továbbá az 1. számú melléklet a talajterhelési díj mértékét a Ktdt. alapján részletesen határozza meg, 
amelyben a díj egyik összetevőjeként szerepel "a veszélyeztetési szorzó" is. 

A Ktdt. 12. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a talajterhelési díjjal, annak megállapításával 
kapcsolatban: 

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.- 1364 Bp. Pf. 234. -Telefon: +36 (1) 896-2430 Fax: +36 (1) 237-4882 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.hu- Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
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"12. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) 
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 
terü/etérzékenységi szorzó határozza meg." 
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyísége, 
csőkkentve a külön jogszabály szerinti locsol á si célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéve/. 
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ftlm3

. 

(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza 
meg." 

A fizetendő éves talajterhelési díj- a Ktdt. 3. sz. melléklete alapján -az egységdíj, a díjfizetési alap és 
a település közigazgatási tereiletére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított 
területérzékenységi szorzó szorzatából tevődik össze. Ettől eltérően az ör. 3. §-a és 1. számú 
melléklete az ún. veszélyeztetési szorzót is alkalmazni rendeli a talajterhelési díj összegének 
kiszárn ításánál, amely ellentétes a Ktdt. 12. § ( 1) bekezdésében és 3. szám ú mellékletében 
meghatározott díjszámítási metódussal. A veszélyeztetési szorzó, mint a talajterhelési díj egyik 
összetevője az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról 
szóló 2004. évi C!. törvény megalkotásával kikerült a díjszámítás elemei közül, ezért annak 
önkormányzati rendeletben szerepeltetése- függetlenül annak mértékétől -jogsértő. 

A Ktdt. az alábbi tárgykörök rendeleti szabályozására adott felhatalmazást a képviselő-testületek 
számára: 

"21/A. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megáflapítanía, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyével 
követő év március 31-éig. 

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíze/he/yezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, 
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési 
önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest 
Xlll. kerületi önkormányzat - rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzélett számla javára fizeti 
meg. 

(3) A közszofgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíze/helyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat -
fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budapest XIII. kerületi 
önkormányzat- rendelkezésére bocsátja." 

"26.§ (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban 
meghatározott átalány megállapításának szempontj ait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat" 

A törvény kötelezö erővel írja elő a talajterhelési díj helyi szabályainak rögzítését, kimondja továbbá 
mérési lehetőség hiányában az átalány meghatározás kötelezettségét is. 

Fentieknek megfelelően a Ktdt. a 26. § (4) bekezdésében felhatalmazást adott a mérési lehetőség 
hiányában felhasznált víz mennyiségének átalányban történő meghatározására, az átalány 
megállapítása szempontjainak szabályozására is a képviselő-testületek számára, amely 
szabályok megalkotásától nem tekinthet el a felhatalmazás címzettje. Megállapítható, hogy az Ör. 
a fenti tárgykörben nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület a Ktdt. 26. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti előírások megalkotása tekintetében részben 
mulasztásban van. 
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Az átfogó felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Ör. 3. §-a és 1. számú melléklete eltérően 
szabályoz a Ktdt. 12. § (1) bekezdésében és 3. számú mellékletében meghatározott díjszámítási 
előírásoktól, valamint a Ktdt. 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, az átalány 
megállapítása szempontjainak szabályozására az Ör. nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő
testület ezen előírások megalkotása tekintetében mulasztásban van. 

Indokoltnak tartom továbbá az Ör. átfogó felülvizsgálatát és módosítását, figyelembe véve a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában foglaltakat, amely tiltja az indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű szabályozást, az ehhez kapcsolódó Kúríai gyakorlatot, amelynek 
értelmében a Ktdt. szó szerinti idézésére akkor kerülhet sor, ha ahhoz az Ör.-ben rögzített új 
szabályozási tartalom is tartozik, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendelet 17-18. §-ai szerinti más jogszabályra történő hivatkozások megállapításának szabályait. 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva felhívom a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a jogsértő rendelkez$st 

30 napon belül 

vizsgálja felül, és a jogsértést szüntesse meg. Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyeimét a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában foglaltakra, amely 
szerint "fizetési kötelezettséget megá!lapító, fizetésre kötefezettek körét bövítö, a fizetési kötelezettség 
terhét növe/ö, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 
hatálybalépése közőtt legalább 30 napnak el kell telnie." Ebből eredően az adóterhet jelentő, illetve 
súlyosbító előírást legkésőbb 2015. december 2-ig ki kell hirdetni. 

Kérem, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tett intézkedésről, 
vagy egyet nem értésükről a kormányhivatalt a döntés meghozatalától számított - a határidő 
fokozott betartására tekintettel - 10 napon belül a kormányhivatalhoz megérkező külön levélben 
is a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül tájékoztatni szíveskedjenek. . 

Budapest, 2015. november./~" 
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Tisztelettel: 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Módosító javaslat 

563/l. módosító javaslat 

a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
működését segítő alapítványok támogatásáról szóló határozattervezethez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 38.§ (l) bekezdése 
alapján a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
működését segítő alapítványok támogatásáról szóló 563. sz. előterjesztésben meghatározott 
határozattervezethez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

A határozat címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

"A Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 
valamint a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola 
működését segítő alapítványok támogatásáról" 

A határozat l. pontja a következő c) alponttal egészül ki: 

"c) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 30 OOO Ft 

Indokolás 

A Kőbányai Igazgatók Munkaközössége nevében Edényi László és Kovács Ferenc igazgatók 
2015. november 17-én kéréssel fordultak az Önkormányzathoz az Arany-Bánya Alapítvány 
támogatása érdekében. A támogatást a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti 
tagintézménye által201 5. november 25-én megrendezésre kerülő Sírnonyi Helyesírási Verseny 
kerületi fordulója rendezési költségeire (ajándék az első három tanuló részére négy évfolyamon 
5 500 Ft/évfolyam, azaz 22 OOO Ft, vendéglátás költsége 8 OOO Ft, összesen: 30 OOO Ft) kérik 
az Alapítványorr keresztül. 

Az Arany-Bánya Alapítvány céljaminden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Kőbányai 
J anikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskolában folyó nevelés-oktatás 
színvonalát és a pedagógusok, valamint a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat akért 30 OOO Ft összeggel támogassa a Simonyi Helyesírási 
Verseny kerületi fordulójának a megrendezését Ennek érdekében a Képviselő-testület 
napirendjén szereplő másik alapítványi támogatásról szóló határozat kerüljön kiegészítésre. 

Budapest, 2015. november 18. ~E---=--
Radványi Gábor 


