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Z016 FEBR 2 9, 
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
február 18-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X. , Szent László tér 29. l. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradás oka Távolmaradását előre jelezte 
Gazdag Ferenc 
Mácsik András 

hivatalos elfoglaltság ' j 
hivatalos elfoglaltság 

Patay-Papp Judit Vivien 
betegséf [, _,,, 1 '1/:r.M0/1 /:Z.O~<P.jJ~: . 

Elnök: Kovács Róbert polgármester Z016 ~ ., 9. 
Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatkép es. ltht!· _ 
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Tanácskozási joggal jelen vannak: 
m l IP.t 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

ll(/7200}!-0!(i /IX.:.~____,_« ~r j 

Belső Ellenőrzési Osztály Pándiné Csernák Margit 
Főépítészi Osztály Mozsár Ágnes 
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 
Kőbányai Közterület-felügyelet Fodor János 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szabó László 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Joós Tamás 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság dr. Gyetvai Tibor 
Könyvvizsgáló dr. Lukács János 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Éder Gábor 
dr. Szabados Ottó 
Deézsi Tibor 
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Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közülJ 4 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Bejelenti, hogy a meghívóban 29. sorszámmal szereplő előterjesztés (A Budapest X 
kerület, Gőzmozdony utca l. fszt. 3. szám alatti lakás pályázati úton történő 
elidegenítése) nem került benyújtásra. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt időszak fontosabb eseményeirőL 

Szucsánszki Zita a Ferencváros kézilabdázója nagyon szép ünnepség keretében vette át az 
Önkormányzatunk által alapított Kőbánya Sportolója elismerő címet a 2015. évben nyújtott 
teljesítménye alapján. 
A napokban átadták a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő 
- Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek azt a 
személygépjárművet, amelyet a Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány vásárolt a Kőbányai 
Önkormányzat támogatásávaL 
Első alkalommal megrendezett esemény volt, illetve azt lehet mondani, hogy régi hagyományt 
élesztett újra az a pedagógus-kezdeményezés, amely a Kada Mihály Általános Iskolában 
pedagógus farsangot szervezett. A kőbányai pedagógusok, óvónők, tanárok, gimnáziumi 
tanárok egy jó hangulatú estét együtt tudnak tölteni Kőbányán. 

Nagyon jó hangulatú volt azon a prograrnon is, amelyet a Kőbányai Idősügyi Tanács szervezett. 
Az "Első sütiverseny"-re tizenöten neveztek. Kiváló sütemények, díjak voltak, egy szép 
farsangi mulatsággal zárták a napot. 
A közszolgálati nap keretében a Kőbányai Önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók a Víg 
Színházban töltöttek közösen egy estét. 
A Kerepesi úti Orvosi rendelő újjáépítésénél eljutottak az alapkőletételig, amelyre ezen a héten 
hétfőn került sor. Hasonló módon szeretnének egy-egy alapkövet elhelyezni a Vaspálya utcai 
óvoda-bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal új ügyfélközpontjának az építkezésén is, ez 
utóbbinál falfulkében helyezik el az alapkövet. 

A meghívóban szereplő 7-es, 21-es és 32-es tervezett napirendi pontokhoz módosító javaslat 
érkezett, illetve az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéhez a könyvvizsgálói 
vélemény, és annak javítása, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye a szerveren 
megtalál ható. Kéri, akinek a tervezett napirendi pontokkal kapcsolatban javaslata van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: (ügyrendi hozzászólás) Jelzi, hogy módosító javaslatot nyújtott be az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéhez, nem tudja, hogy szerepeit-e 
Polgármester úr felsorolásában. 

Elnök: Igen, ugyanis a 2016. évi költségvetési rendelettervezet a meghívóban 7-es sorszámon 
szerepel. Sem napirendről történő levételre, sem felvételre, de még sorrendmódosításra sem 
érkezett javaslat, ezért kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [3012016. (II. 18.)]: 

l. A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A "Hideg élelmiszer beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (lll. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása 
(106. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási 
keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 
eredményének megállapítása (115. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet módosítása (98. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három 
évben várható összege (95 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása (99. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása (110. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (114. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. 
módosítása (97. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
l. módosítása (113. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a TÉR_ KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezésű projektben kötött pénzeszköz-átadási szerződés l. módosítása 
(76. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A "Kőbánya számít Rád" szociális alap ú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 
(103. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A "Büszkeségpontok" című pályázaton történő részvétel (116. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása (l 04. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) határozat módosítása (92. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l 7. Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 
módosítása (91. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötése (59. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

19. A "Kőbányai Komposztálási Program- 201 6" elnevezésű pályázat kiírása (94. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

20. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívás (93. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány alapító okiratának módosítása (112. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

22. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adása (79. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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23 . Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést nem igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (69. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

24. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-III. havi 
várható likviditási helyzetéről (77. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (53. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése (107. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő Baptista Szolgáltató Centrum 
tevékenységének bövítése és helyiségek térítésmentes használatba adása (70. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti lakóépület megvásárlása (71. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatt lévő magántulajdonú lakások 
megvásárlása (72. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

32. A Ngan Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelme (73. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (58. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

34. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (74. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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l. napirendi pont: 
A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 
az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 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 14 igen, egyhangú szavazattal a 63. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

3112016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint 
j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
2017. évre biztosítandó fedezetének összegét. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
A "Hideg élelmiszer beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, amikor meghatározzák a súlyszámokat az elbíráláshoz, figyelembe 
lehet-e venni, hogy az alapanyagokat környékbeli termelőktől szerzi-e be a pályázó? 

Dr. Szabó Krisztián: Önmagában az, hogy milyen messze van a beszállítá, nem szabható 
feltételként, hiszen irreleváns a beszerzés szempontjábóL A szállítás vállalt ideje szabható meg, 
és e tekintetben szerepel is az értékelési szempontok között egy súlyszámmaL 

Tóth Balázs: Kérdezi, szabályozható-e az, hogy az alapanyag milyen régióból kerüljön ki? 

Elnök: Nem szabályozható. Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges A "hideg 
élelmiszer beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 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 14 igen, egyhangú szavazattal lll. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

32/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Hideg 
élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívását az l. melléklet, a közbeszerzési dokumentumokat a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 



Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

8 

azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

(A határozat l. és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
módosításáról 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 14 igen, egyhangú szavazattal a l 06. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

33/2016. (Il. 18.) KÖKT határozat 
a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Köztemetés 
szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt eljárást megindító felhívását az l. melléklet, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokat a 2. melléklet 
szerint jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l . és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
"Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási 

keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 
eredményének megállapítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazás szükséges a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak 
szállítása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi 
szakasza 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 14 igen, egyhangú szavazattal a 115. szám ú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

34/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási 
keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredményének 
megállapításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Nyomdai 
szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása vállalkozási keretszerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában megállapítja, hogy 
a) az Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.), 
b) a Topbalaton Kft. (8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc u. 84.) és az Univ-Fashion Kft. 
(5 7 51 N agy kamarás, Tanya u. 5 6.) közös részvételre jelentkezők, 
c) a Paper hall Irodaszer Kereskedelmi Kft. (1213 Budapest, Mária királyné útja 102.) 
részvételre jelentkező, 
d) a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. (1119 Budapest, Boglárka u. 32.) részvételre jelentkező, 
e) a Touché Event Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 81-84.) részvételre jelentkező, 
f) az A V ALONI Nyomdaipari, Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1097 Budapest, Vaskapu u. 20.) és a GOLDING Reklámajándék Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Gubaesi út 59-61.) és az OSG Hungary Nyomdaipari 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Íves út 8.) közös részvételre 
jelentkezők, 

g) az Info-T ransit Kft. (ll 03 Budapest, Óhegy u. 31.) részvételre jelentkező, 
h) a Trafix Team Bt. (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.) részvételre jelentkező, 
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i) a Perfektum PR Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) és a Har Meron Hungary Kft. (1126 
Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) közös részvételre jelentkezők 
részvételi jelentkezése érvényes, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére, és nem állnak a 
kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Képviselő-testület a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak 
szállítása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, 
hogy annak részvételi szakasza eredményes. 
3. A Képviselő-testület a "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak 
szállítása vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri Dr. 
Magyar Adrienn felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy 
a) az Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ll 03 Budapest, Gyömrői út 86.), 
b) a Topbalaton Kft. (864 7 Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc u. 84.) és az Univ-Fashion Kft. 
(5751 Nagykamarás, Tanya u. 56.) közös részvételre jelentkezők, 
c) a Paper hall Irodaszer Kereskedelmi Kft. (1213 Budapest, Mária királyné útja 102.) 
részvételre jelentkező, 
d) a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. (1119 Budapest, Boglárka u. 32.) részvételre jelentkező, 
e) a Touché Event Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 81-84.) részvételre jelentkező, 
t) az A V ALONI Nyomdaipari, Reklámszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 20.) és a GOLDING Reklámajándék Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Gubaesi út 59-61.) és az OSG Hungary Nyomdaipari 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Íves út 8.) közös részvételre 
jelentkezők, 

g) az Info-T ransit Kft. (ll 03 Budapest, Óhegy u. 31.) részvételre jelentkező, 
h) a Trafix Team Bt. (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.) részvételre jelentkező, 
i) a Perfektum PR Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) és a Har Meron Hungary Kft. (1126 
Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) közös részvételre jelentkezők 
részére az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. és 2. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

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



11 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 
4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben 
várható összege 

Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

35/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben 
várható összegéről 
(l O igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016-2019. évekre várható összegét az l. 
melléklet szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Megköszöni a rendelet összeállításában, a háttérszámítások elvégzésében, az adatok 
gyűjtésében való közreműködését mindenkinek, úgy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az 
Önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságoknak. Olajozottan folyt a munka, az 
elmúlt évek alatt kialakított jó gyakorlatnak megfelelően. A Kőbányai Önkormányzat bár 
jogszabály ma már nem kötelezi rá, még mindig alkot költségvetési koncepciót, és a koncepció 
döntő mértékben meghatározza, hogy milyen módon állítják össze a költségvetést, ebben az 
évben is ez így történt. A tervezés során tudták tartani a koncepcióban lefektetett 
elképzeléseket, elveket. Minden intézmény, intézményvezető, gazdasági társaság, hivatali 
főosztály megfogalmazta, hogy milyen fejlesztési elképzelései vannak a következő évre. Azt 
lehet mondani, hogy sok milliárd forinttal nyúlik messzire az igény. Bár a Kőbányai 
Önkormányzat jó gazdasági feltételekkel kezdhette meg a költségvetés tervezését, látni kell, 
hogy ahhoz a munkához, amely a kerület megújítása érdekében elvégzendő, ezek a források 
szűkösek, illetve nagyon ütemezett és előre tervezett módon lehet elérni a kívánt célokat. 
Nagyon nagy változás az előző évhez képest, hogy az arányok kicsit megint a működési 
költségek irányába tolódtak. Az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején komoly csapdában 
volt Kőbánya, hiszen a működési költségei messze meghaladták a lehetőségeket és a vagyon 
felélése tudta csak finanszírozni az Önkormányzat kiadásait Ennek sikerült gátat szabni az 
elmúlt évek során, most ismét billen az arány egy kicsit, a működési költségek 940 millió 
forinttal nőnek. A közel 18 milliárd forintos költségvetésük jelentős hányada mögött nagyon 
fontos döntések vannak. Csak a Polgármesteri Hivatalnál közel 300 millió forinttal fog 
növekedni a működési költség a személyi juttatások következtében, hiszen a Közterület
felügyelet létszámát igenjelentősen növeini fogják. A bölcsődéknél is megérkezett az életpálya
modell, amelyet üdvözölnek, de 35 millió forintos többletkiadást jelent a működési 

költségekben, mint ahogy 86 millió forintos működési költségemelkedést jelent az óvodáknál 
aminősített rendszerben történő előrelépés. Azt gondolja, hogy mindez örömteli dolog, hiszen 
nagyon régen várták ezeket a bérfejlesztéseket Kisebb tétel, de olyan kőbányai plusz, az a 25,5 
milliárd forint, amely más településeken nem jellemző, a szülőknek a jövőben nem kell 
tisztálkodási szereket vinniük az intézményekbe. Egész Magyarországon az a rossz gyakorlat 
él, elég helytelenül, hogy a szülőket terhelik ezekkel a költségekkeL A felhalmozási, 
karbantartási kiadásaikat, amelyek eddig nagyon intézménycentrikusak voltak, igyekeznek a 
lakásállomány felé terelni, nagy az elmaradásuk ezek műszaki állapotának jelentős javításában, 
egyáltalán a lakásszerkezet jelentős átalakításában. Ha mindent összeszámolnak, azt lehet 
mondani, hogy közel 400 millió forintot fognak pluszban az eddigi évekhez képest elkölteni 
ezen a területen. Ez nagyon drasztikus változás a költségvetésen belül úgy, hogy cipelik a tavaly 
elindított beruházások terhét, az intézményi felújításokat is idén fogják kifizetni. A helyi 
védettségű ingatlanok felújításának a keretét a tavalyi összeg közel háromszorosával tervezik 
ebben az évben. Jó dolog, hogy bent tudták hagyni a költségvetésben az önkormányzati 
lakásokban élőket terhelő méltányossági nyílászárócsere programra is a l O millió forintot. Igen 
jelentős összeget terveztek, hogy a következő években is tovább tudják vinni a beruházásokat, 
amelyeket meg kell hogy előzzön a tervezés. Ha a költségvetési rendeletet elfogadja a 
Képviselő-testület, akkor a tervezési folyamatok elindulnak és a következő évre, évekre 
előkészítik azokat a beruházásokat, amelyeket mindenképpen szükséges elvégezni. 
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Dr. Pap Sándor: Az első dolog, amit el kell mondani, hogy az idei évi költségvetést, ha egy 
mód van rá, ne próbálják összehasonlítani a tavalyi költségvetéssel, mert szerkezetében is 
jelentős átalakulásokon ment át. A bevételi és kiadási főösszegük 17 millió forint híján 18 
milliárd forint. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek új közszolgáltatási szerződést fogadott el a 
Képviselő-testület néhány hónappal ezelőtt, ennek értelmében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
finanszírozása már támogatás formájában történik, ami 2 278 OOO OOO Ft-ot érint, amit már 
máshol kell keresni ebben a költségvetésben, viszont reményeik szerint ebből lesz egy kis 
megtakarításuk az áfafizetési kiadások között. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft.-től a térfigyelő-karnera üzemeltetése ez évtől átkerül a Polgármesteri Hivatalba, a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ önállósága megszűnt, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ intézményként megszűnt létezni, kft.-ként működik tovább, bevezették a 
bölcsődei életpályamodellt, a Kocsis Sándor Sportközpontnak ez lesz az első olyan éve, amelyet 
ebben a formájában, ezzel a feladattal lát el teljes egészében. Összességében milliárdokban 
mérhető átrendeződés történt a táblák között. Az Államháztartásról szóló törvény előírja az 
önkormányzatoknak azt a kötelezettséget, hogy a banki lekötéseiket is előirányzatosítani kell, 
amelyek mesterséges puffert képeztek a költségvetésben, ezért ugrott meg két évvel ezelőtt a 
főszámuk, ezt a szabályt már szerencsére nem kell alkalmazni. Ennek köszönhetőerr állt vissza 
erre a 18 milliárd forintos nagyságrendre a költségvetésük, ami 34,6 milliárd forintos 
mérlegfőösszeg-csökkenést jelent, amelynek a l 00%-át ezeknek a fiktív bevételek és kiadások 
okozzák. Összességében a valós bevételeik 522 millió forinttal nőttek, az államháztartásen 
belülről jövő bevételek szolid pluszt mutatnak az előző évhez képest, a közhatalmi bevételek 
pedig több mint 750 millió forinttal magasabban vannak tervezve. A főösszeg-emelkedést 1,8 
milliárd forint értékben indokolja a pénzmaradvány magasabb igénybevétele, ez négy nagy 
beruházással indokolható, amely a tavalyi évről jött át, és amelynek a pénzügyi teljesítése ebben 
az évben fog nagyrészt megvalósulni. A költségvetés szerkesztése során az Önkormányzat 
lakásállománya, amelyet az esetek túlnyomó többségében mindig egy negatív előjellel 

emlegetnek és az első, ami eszükbe jut róla, hogy mekkora deticitet termel, ez az első olyan év, 
amikor forintosítva is sokkal nagyobb és szisztematikus figyelmet tudnak fordítani erre a 
vagyontömegre. A működési kiadások a főszámokhoz képest valóban jelentős méctékben 
nőnek, bár ebben van 220 millió forintos puffer, amely a Magyar Államkincstár működésétől 
függ, hogy erre az évre kerül-e vagy átrendezhetik máshová. Elmondhatják, hogy a kiadási 
főösszegen belül a felhalmozási kiadások összege 4 816 OOO OOO forint, amely jóval magasabb 
a tavalyi évnél is. Amióta költségvetést szavaz meg ebben az önkormányzatban, ami közel l O 
év, ehhez fogható nagyságrendet soha nem terjesztett városvezetés a Képviselő-testület elé. A 
teljes kiadási főösszegen belül ez 27%-os arányt képvisel. A kiadásaik közül érdemes 
megemlíteni, hogy volt egy rövid, de mindkét oldal megelégedését szolgáló Közalkalmazotti 
Érdekegyeztető Tanács ülésük, az intézmények kapják továbbra is a keresetkiegészítésként a 
bértömegük 2%-át, továbbra is jár nekik a cafetéria, biztosítják az intézményi továbbképzésekre 
a pénzt. A bölcsődei dolgozók az életpályamodell bevezetése ellenére továbbra is kapnak 
Kőbánya-pótlékot, a munka- és védőruha kiadásokat az ő kérésükre 15%-kal növelt méctékben 
tervezték. Legfontosabb téma volt a dologi kiadások finanszírozását megalapozó normatíva
rendszer, amely felülvizsgálatra került idén és ennek köszönhetőerr az intézmények dologi 
finanszírozása összességében 17 500 OOO Ft-tal nőtt. A felhalmozásaikat négy nagy fejlesztés 
vezeti (TÉR-KÖZ pályázat, Vaspálya utcai Óvoda, Bölcsőde fejlesztése, Kerepesi úti orvosi 
rendelő teljes felújítása, illetve az Állomás u. 26. alatt kialakítandó új ügyfélközpont). 
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Ezenkívül nagyértékben terveztettek további fejlesztéseket, de bőven költenek az 
önkormányzat lakásállományára, több oktatási, nevelési intézményükben 200 OOO OOO Ft fölötti 
összegért újítanak fel fűtési hálózatot, amire évek óta nagy igény van. A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-nél 60 OOO OOO Ft van az intézményi udvarok rendbetételére, ebben az 
ütemben is több évig fog tartani, amíg az összes intézmény, összes udvarán végigérnek. A Füzér 
utca 32. szám alatt a Helytörténeti Gyűjtemény kivitelezésére 150 OOO OOO Ft-ot tartalmaz az 
önkormányzat költségvetése, útfelújításra 200 OOO OOO Ft fölött, járdafelújításra, közterületi 
vagy parki belső járdák felújítására több mint 80 OOO OOO Ft-ot. A KÖKERT Kőbányai Non
profi Közhasznú Kft.-nek a zöldterületekkel, dühöngőkkel, játszóterekkel kapcsolatos 
feladataira 68 OOO OOO Ft-ot biztosítottak, folytatódik a méltányossági nyílászárócsere program, 
amely az önkormányzati tulajdonú lakásokban azoknak nyújt segítséget, akik ennek a 
kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni. A költségvetést előkészítő, és abban oroszlánrészt 
vállaló és magas színvonalon teljesítő Polgármesteri Hivatal régi igénye a Polgármesteri 
Hivatal felújítása is el tud kezdődni azokkal a munkákkal, amelyek építési engedélyt nem 
igényelnek, illetve megindul a tervezési eljárás azokra a munkákra, amelyek engedélyeztetést 
igényelnek. Folytatják a fogászati kezelőegységek cseréjét, három kezelőegység szerepel az 
idei költségvetésben. Jószívvel ajánlja a költségvetés elfogadását, amennyiben kérdés érkezik 
hozzá, szívesen válaszol. 

Somlyódy Csaba: Földi halandó által nehezen érhető a ciklikusan változó felépítésű 

költségvetés, hol pufferolt pénzek, hol ennek az elvonása alapján nehéz az összehasonlítás, 
különösen úgy, hogy nemcsak ez a technikai jellegű változás volt, hanem jogszabályi 
változások is indokolták az átrendeződést. A jogszabályi feltételeknek véleménye szerint a 
rendelettervezet megfelel, nyilván a városvezetés elképzeléseit, ahogy azt Polgármester úr 
jelezte, a koncepeiéra való megfelelést számokban kifejezve tükrözi. Nagyon örül annak, hogy 
a különböző bírságok és egyéb eszközökből befolyt pénzösszeg az elmúlt időszakhoz képest 
csökkenést mutat. Azt nem látta, hogy az "ebrendelettel" kapcsolatosan az a büntetés, amely 
júniustól életbe fog lépni, hogyan és milyen nagyságrendben szerepel, és mire fordítódik. Azt 
gondolja például, hogy abból a 68 OOO OOO Ft-ból, amit Alpolgármester úr említett, hogy a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a játszóterek és egyéb zöldfelületek 
gondozására kapott, úgy gondolja a kutyásokkal folytatott tárgyalások alapján felmerült 
igények kielégítésére is fog fordítódni. A fejlesztések nagyságrendje az elmúlt időszakhoz 
képest is nagy, ugyanakkor azt is látja, hogy országos szinten a 2016-2017. évben az átlagot 
meghaladómértékben növekszik az európai uniós pályázatok nagyságrendj e, ezért arra bíztatja 
a városvezetést, hogy akár a maradványt áttekintve, még bátrabban a fejlesztésre fordítson. Egy 
ilyen nagyságrendű európai uniós pályázat szétosztásakor, ahol államtitkárok, miniszterek 
segítik a zökkenőmentes pályázatok elindítását, úgy gondolja, hogy Kőbányára is biztosan fog 
jutni, ennek nyilván alapvető feltétele az, hogy megfelelő pályázatokkal, megfelelő 

háttéranyagokkal rendelkezzenek. 

Somlyódy Csaba írásbeli módosító javaslata: 
l. A Rendelettervezet 12. mellékletében foglalt táblázat C:7 és D:7 mezőjében a 
"92 OOO" szövegrész helyébe a "62 OOO" szöveg lép. 

2. A Rendelettervezet 12. melléklete a következő 15. sorral egészül ki: 
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l 15. l Lakáskarbantartási támogatás l 3 O OOO l 3 O OOO l 
~~dokolás: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Onkormányzat) többféle szociális ellátásban részesíti az arra rászoruló lakópolgárait 
Megtalálható közte a lakhatáshoz kapcsolódó, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó hátralék 
csökkentésére irányuló támogatás is. A lakáskörülmények nagyban befolyásolják az 
életlehetőségeket, ugyanakkor a megfelelő lakhatási szint biztosítása gyakran aránytalanul nagy 
terhet ró a lakásban lakókra. Főleg akkor, ha valamilyen előre nem látott kár jelenik meg. Az 
élet védelme megköveteli a megelőzést és a lakókkal való együttműködést annak érdekében, 
hogy a lakás teljes elhasználódása elkerülhető legyen. Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 
20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) kiegészítésével, a lakáskarbantartási 
támogatás bevezetésével a legrászorultabbak számára, minimális ráfordítással biztosítani tudja 
az Önkormányzat a komfortosabb, biztonságosabb, emberhez méltóbb életkörülményekhez 
jutás lehetőségét. A kőbányai lakásállomány idős (fokozott karbantartási igényű) és nagy része 
azokban az években épült, amikor a minőség messze nem volt értékmérő tényező. A lakók 
többségének anyagi lehetőségeit gyakran meghaladja a lakásuk természetes (vagy éppen nem 
természetes) romlásának megállítása. Egy megfelelő mértékben biztosított ellátás a meglévő 
lakossági aktivitást j ól tudná kiegészíteni. A fentiekre tekintettel javasalom az Ör. módosításáig 
30 OOO eFt összeg tartalékban történő tervezését. 

(99/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő nem támogatja a 99/1. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Pozitívumnak látja, hogy ilyen mértékben nőnek az Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok jó karbantartása miatt foganatosított pénzeszközök a költségvetésben. 
Javasolja, hogy ezeket a felfutásokat figyelembe véve, amelyek az ingatlanvagyonuk 
fejlesztésére vonatkoznak, fontolják meg, hogy saját munkavállalókkal a munka egy részét el 
tudják-e végeztetni. Előzetes visszajelzésekből kiderült számára, hogy sokan az alapgondolatot 
támogathatónak tartják. Tegnap a frakcióvezetői értekezleten is beszéltek a javaslatról és ott dr. 
Pap Sándor alpolgármester úr megfogalmazta azt az álláspontját, hogy egy ilyen mértékű 
módosítást valamilyen tanulmánynak kellene bevezetni, amit a Képviselő-testület meg tud 
tárgyalni és az alapján dönthet egy ilyen rendszer beépítéséről a költségvetésbe. Úgy gondolja, 
hogy Alpolgármester úr felvetése támogatandó, hogy alapos döntést hozzanak az ügyben. Jelzi, 
hogy a módosító javaslatnak szánt elgondolását megalapozó tanulmánnyal próbálják 
megerősíteni, aminek a birtokában a Képviselő-testület döntést tud majd hozni. 

Dr. Pap Sándor: A belső átrendeződés komoly volumene a költségvetésüknek, ezzel a 
felvetéssei nem tud vitatkozni, de teljesen váratlanul nemérhettea Képviselő-testületet, mert a 
felsorolt tételek finanszírozási volumenbe vételének 90%-áról képviselő-testületi döntés 
született az előző évben. A fejlesztéseken belül egy dolgot nem mondott el, de fontos és erre 
mindenki büszke lehet, hogy az 4 800 OOO OOO Ft-ban 4 180 OOO OOO Ft a saját forrás. A TÉR
KÖZ projekt keretében több mint 600 OOO OOO Ft összegű fővárosi támogatást kaptak. Az uniós 
pályázatokra igyekeznek felkészülni, majd kiderül, hogy ez sikerült-e. Ami a 
lakáskarbantartással kapcsolatos javaslatot illeti, észre kell venniük, hogy 2 300 lakásból álló 
saját lakásállománytik van, ami valószínűleg bővülni fog 248 lakással a MÁV telepen, amelyek 
az előzetes műszaki felmérések alapján igen jelentős igénnyel fognak fellépni a költségvetés 
felé. Ennek fényében bíztatja képviselőtársait, hogy elsősorban ne felejtsenek el a saját 
lakásállományukra költeni. 
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Tóth Balázs képviselő úr javaslatával kapcsolatban tanulmányt nem ígér, azt tudja megígérni, 
hogy a témát körüljárják, és Képviselő úr részvételével tartanak egy megbeszélést, ahol meg 
fogják indokoini az erre képzettséggel és hatáskörrel rendelkező hozzáértők, hogy a javaslat jó 
ötlet vagy sem. Hajó ötletnek tartják, akkor természetesen ennek a technikai előkészítésére, és 
operatív lépések felé tesznek előkészületeket. 

Somlyódy Csaba: Egyetért azzal, hogy a saját lakásállomány a legfontosabb, azonban felhívja 
a figyelmet, hogy a saját lakásállományuknál nagyságrenddel több van betervezve az általa kért 
30 OOO OOO Ft-nál akár a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek átadott pénzeszközben, akár a 
nyílászáró karbantartásra gondolva, akár a lakhatási támogatásra gondolva. Jelen pillanatban a 
javaslata arra vonatkozik, hogy Polgármester úr tartalékkerete terhére történjen a 30 OOO OOO Ft 
betervezése, amit, ha a következő ülésen elfogadást nyert az önkormányzati rendelet, akkor a 
maradványból vissza lehet pótolni, amennyiben viszont nem kerül elfogadásra, automatikusan 
visszaemelődik. Most csak egy tartaléksorra kerülne, annyi a jelentősége ennek a dolognak, 
hogy az anyagi háttere, amennyiben elfogadásrakerülne egy ilyen beterjesztés, akkor meg lenne 
teremtve és nem akkor kellene keresni az erre való fedezetet. 

Dr. Pap Sándor: Ez a javaslat a fejében úgy vetődik fel , hogy adjanak-e a saját gazdálkodási 
rendszerükön kívülre 100-200 ingatlantulajdonosnak kisebb karbantartási munkákra 
finanszírozást vagy ne, de ha megfordítja a kérdést, ebből az összegből 300 önkormányzati 
ingatlanban nyílászárót tudnának cserélni. 

Elnök: Azt gondolja, hogy ezek a feladatok, akár egy lakásbiztosítás keretében, vagy egyéb 
módon kezelhetőek. Azt gondolja, helyes úton járnak, amikor a támogatást úgy biztosítják, 
hogy a helyi védettségű épületeik megújítását célozza, ahol ráadásul az önkormányzat 
30 OOO OOO Ft-hoz megmozdítanak saját forrást és ezekből a pénzeszközökből az 
Önkormányzat, illetve a társasházak, magánszemélyek forrásaiból újulnak meg homlokzatok, 
lépcsőházak, illetve a kőbányai épületállomány. Hangsúlyozza, hogy itt is megháromszorozták 
a tavalyi keretet, elég jelentős előrelépés történik a költségvetésben ezen a területen. A vitát 
lezárja. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 99/1. módosító 
javaslatról, amelyet ő előterjesztőként nem támogat. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 
5 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadja el a módosító javaslatot. [3612016. (II. 18.)} 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 
4 tartózkodással az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: a határozattervezet l. mellékletében foglalt táblázat 
3. és 12. sora törlésre kerül. 

(110/1. módosító javaslat) 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki , kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról a 
ll 011 . módosító javaslat figyelembevételével. 

37/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az l. melléklet szerint 
határozza meg. 
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
36/2015. (II. 19.) KÖKT határozata. 

l . melléklet a 3712016. (II 18.) határozathoz 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói 

A B 
l Kormányzati 

Megnevezés funkció kód 
2 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalokjogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4 016030 Allampolgársági ügyek 
5 016080 Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
6 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai , a lakosság felkészítése 
7 031030 Közterület rendjének fenntartása 
8 031060 Bűnmegelőzés 
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9 031070 Baleset -megelőzés 
10 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
ll 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás 
12 042180 Allat-egészségügy 
13 045120 Ut, autópálya építése 
14 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
15 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
16 045180 Közúti járművontatás 
17 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
18 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
19 052080 Szeunyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
20 061020 Lakóépület építése 
21 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
22 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
23 064010 Közvilágítás 
24 066010 Zöldterület-kezelés 
25 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
26 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
27 074013 Pálya- és munka alkalmassági vizsgálatok 
28 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
29 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
30 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
31 081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
32 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
33 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
34 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
35 082030 Művészeti tevékenységek 
36 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
37 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
38 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
39 082064 Múzeumi közművelődési, közönség kapcsolati tevékenység 
40 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
41 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
42 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
43 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
44 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
45 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
46 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
47 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
48 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
49 091140 Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
50 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefiiggő működtetési feladatok 
51 091250 Alapfokú művészetoktatással összefiiggő működtetési feladatok 
52 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefiiggő működtetési feladatok 
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53 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 
elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

54 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

55 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
56 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
57 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
58 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
59 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
60 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
61 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
62 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
63 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
64 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
65 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
66 102031 Idősek nappali ellátása 
67 102032 Demens betegek nap_gali ellátása 
68 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó prograrnak 
69 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
70 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
71 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
72 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
73 104043 Család és gyermekjóléti központ 
74 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
75 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás 
76 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
77 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
78 107051 Szociális étkeztetés 
79 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
Aszociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Dr. Szabó Krisztián: A hatályos szociális ellátásokról szóló rendeletnek egy kisebb 
terjedelmű, de bizonyos tekintetben annál nagyobb jelentőségű módosítása fekszik a Képviselő
testület előtt. Az előterjesztésből csak két gondolatot emel ki, a támogatások jogosultsági 
értékhatárának a csökkentését, tehát a jogosultak körének szélesítését, illetve bizonyos 
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esetekben a támogatások méctékének a növelését, illetve egy helyen bővül jelentősebb 
mértékben a rendelet, az úgynevezett egészségügyi támogatás bevezetéséveL A 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás a jövőben ezen egészségügyi támogatás egyik altípusa lesz, 
az egészségügyi eszköz és az egészségügyi szolgáltatás mellett. A jövőben is pályázati 
formában működik ez az ellátás, de kiküszöbölik a pályázati kiírások közötti rés problémáját, 
tehát az egész költségvetési évben, és azon túl is folyamatosan lehet a pályázati kérelmeket 
benyújtani, és a pályázati keretösszeg erejéig a Bizottság azokat az eddigiek szerint elbírálja. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: a rendelettervezet 2. §-ával megállapított, az R. 9. § 
l. (5) bekezdésében a "települési támogatást" szövegrész helyébe a "pénzbeli szociális 

ellátást és támogatást", 
2. a (6) bekezdésében a "támogatást" szövegrész helyébe a "rendszeresen folyósított pénzbeli 

szociális ellátást és támogatást" 
szöveg lép. 

Indokolás: a támogatás fogalmának megjelölése ezzel a módosítással konkrétabbá vált. 

(114/1. módosító javaslat) 

Weeber Tibor: Véleménye szerint nagyon jelentős előrelépést tudtak tenni a kerületben, 
többen kaphatnak segélyeket, és többet is kaphatnak. Fontos, hogy az egészségügyi 
támogatások körében folyamatosan adhatók az igénylések és folyamatosan kaphaták a 
támogatások. Nagyon jó irányba tartó lépésnek tartja, hogy könnyebben jutnak a kérelmezök 
segélyekhez, hiszen az eddigi számlák gyűjtögetése és bemutatása helyett áttértek a becsült 
lakásfenntartási költségre és ez mind a dolgozók számára könnyebbséget jelent, az 
adminisztrációs terheket könnyíti, mind az igénylők számára jelentős könnyítést jelent. A 
jövőben, ha lehetséges ilyen lépéseket tenni, azt nagyon támogatná. 

Somlyódy Csaba: Jól érti, hogy a 26. § esetében is szűkül a Bizottság hatásköre és 
polgármesteri hatáskörbe kerül át a tevékenység, például a karácsonyi ajándékcsomagok 
kérdése, ami eddig legalábbis kontrollt és nyilvánosságot kapott, ezentúl a polgármester 
egyszemélyes döntési hatáskörébe kerül? 

Elnök: Jól érti Képviselő úr. A Képviselő-testület döntött arról, hogy milyen összeggel 
támogatja a kőbányaiak karácsonyi időszakban történő természetbeni támogatását, majd ezt 
követően ugyanazt a gyakorlatot kívánják folytatni, mint eddig is a javaslatokra vonatkozóan, 
hogy kik kapjanak támogatást, és ezt követően a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztálya által összeállított lista alapján kapják meg a támogatást az érintettek. 

Dr. Fejér Tibor: Igazán példamutató az előterjesztés, nagyon sok embemek van szüksége erre 
a segítségre, igyekeznek a maguk részéről még a szellemi támogatást is hozzáadni, hogy mire 
költsék ezt. A maga részéről csak dicsémi tudja a rendelettervezetet, ezzel példát mutatnak 
nagyon sok kerületnek. 
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Elnök: Eddig az volt a gyakorlat, hogy miután megérkezett a javaslat, ezerötszáz névvel készült 
egy előterjesztés, hogy ki kapjon támogatást, majd ezt érdemi vita nélkül a Bizottság 
megszavazta, mert nem is tudott mást tenni. Mindez azt a folyamatot, amely viszonylag gyors 
idő alatt szervezendő, formális döntéssel lassította, ugyanez igaz a tanévkezdési támogatásnál 
is, hiszen az a másik támogatási típus, amely a polgármesterhez kerül. Miután a Képviselő
testület jóváhagyta a rendelkezésre álló keretet a tanév elején a kőbányai általános és 
középiskolások kaphatják ezt a támogatást, teljesen formális döntés a Bizottság részéről, hogy 
újra hoz erről egy határozatot. Jegyző úr súgja, hogy objektív feltételei vannak, tehát nem 
mérlegelendő, aki adott év augusztus l-jén Kőbányán lakik, az megkapja, erről teljesen 
fölösleges külön bizottsági döntést hozni. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Mind a lakásfenntartási támogatások összege emelkedik, mind a 
gyógyszertámogatás, és a gyógyászatisegédeszközök köre kiszélesedik az egészségügyi 
támogatás révén. A kiegyensúlyozott és felelős gazdálkodása révén az Önkormányzat ezeket a 
lehetőségeket is meg tudja teremteni a kőbányai lakosok számára, ami más kerület 
összehasonlításában is kiemelkedő. 

Somlyódy Csaba: Elvi problémája van, mert ezzel az erővel egyszerűsíthetnék a dolgot, hogy 
a Képviselő-testületnek sem kellene bejárni, mert az csak lassítja a dolgokat, mert 
tulajdonképpen egy személyben is el lehetne dönteni ezeket a kérdéseket. Azt gondolja, akár 
volt vita, akár nem, mégis volt a Bizottságnak kontroll lehetősége, még ha a demokrácia okán 
kicsit hosszabb idő alatt megy ez végbe. Ha ő lenne a polgármester neki is tetszene ez a 
megoldás, hogy minél több ügyet saját hatáskörben vonjon, így mint képviselőnek, nem tetszik 
annyira. 

Elnök: Volt olyan időszak Kőbányán, amikor a polgármesternek még arra sem volt hatásköre, 
hogy szünetet rendeljen el egy testületi ülésen, mert az Ön politikai táborához tartozó testületi 
többség minden jogkörét megvonta a polgármesternek. A helyes úton kell jámi, úgy kell 
megszervezni és elosztani hatásköröket, ahogy ezt a jogszabályok lehetövé teszik, másrészt az 
ésszerű, hatékony működést, amilyen módon lehet támogatni. Csökkentve ezzel az 
adminisztráció, egyéb háttérmunka terhét, súlyát. Hozzáteszi, hogy mindenegyes 
képviselőtársának joga, sőt akár kötelessége is adott döntések ellenőrzése, információt sem 
Öntől, sem mástól ebben a Hivatalban senki nem zár el. 

Weeber Tibor: Kontrollt gyakorol a Képviselő-testület, hiszen az összeget meghatározza a 
költségvetésben, és a célt is, amire ez az összeg fordítható. Szó sincs arról, hogy a polgármester 
szabadon dönthetne pénzről, arról az összegről dönthet és csak arra a célra fordíthatja, amit a 
Képviselő-testület megszabott neki. Ráadásul nem változik a javaslattevők köre sem, amiben 
Somlyódy képviselő úr is benne van. Arról van szó, hogy teljesen formális és értelmetlenül 
bizottságnál hagyott döntéssel terhelik továbbra is a bizottságot, mert egy egyszer már eldöntött 
dologról dönt még egyszer a bizottság. 
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Elnök: Ez a harmadik rendelet, amit alkottak, a szociális támogatások új rendszeréről a 
települési támogatásorr keresztül. Meggyőződése, hogy ezzel a rendelettel Kőbánya nagyon 
példaértékű rendeletet és komplex, összetett települési támogatási rendszert alkotott meg, 
amelynek számos egyedülálló eleme van. A temetési támogatásnál eljutottak oda, hogy ma már 
a legalacsonyabb jövedelműek l 00 OOO Ft támogatást kaphatnak, amely feltételezi még a 
rendkívüli élethelyzetben igényelhető támogatáshoz való hozzáférést is, ami már 125 OOO Ft, 
ez ma már az olcsóbb temetések elérését jelenti minden rászoruló számára Kőbányán. Az 
egészségügyi támogatást a minimál nyugdíj 600%-áig lehet igénybe venni. Sajnálja, hogy ez a 
fajta megközelítés elvitte a lényegről a fókuszt. 

Somlyódy Csaba: Az a problémája, hogy egy számára elfogadható, sőt dicséretes rendelethe 
becsempésződik egy ilyen, amit kénytelen szóvá tenni. Valószínűleg meg fogja szavazni a 
rendeletet, annak ellenére, hogy ezzel a bekezdéssel nem ért egyet, mert úgy gondolja, hogy a 
rendelet maga fontosabb ennél a résznéL Elvi vitájuk van, akkor az összes szociális pályázatot 
nem kellene behozni sehová, hiszen az összeg megvan, és bíznak a Hivatalban, és majd elosztja. 

Elnök: Csak olyan döntés kerül a Bizottság elé, ahol nem normatív alapon születik a döntés, 
nem objektív, hanem ahol mérlegelni kell. Szó sincs csempészésről , csempészni titokban 
szoktak valamit, itt feketén-fehéren le van írva, papírra van vetve a gondolat. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, a vitát lezárja, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 114/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal - a 11411. módosító javaslat figyelembevételével - az előterjesztés l. melléklete 
szerint megalkotja a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

5. módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

38/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. április 23. napján megkötött 
2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő : 2016. február 25. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

l. módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

39/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
V agyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. december 18. napj án megkötött 
2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. között a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezésű projektben kötött pénzeszköz-átadási szerződés l. módosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

40/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezéső projektben kötött pénzeszköz-átadási szerződés módosításáról 
( 13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2015. április 7. napj án kötött pénzeszköz-átadási szerződés módosítását 
az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

4112016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 
februárjától 2016 júniusáig terjedő időszakra 500 0 Ft/hó "Kőbánya számí t Rád" szociális alap ú 
tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak. 
2. A Képviselő-testület a 2016 februárjától 2016 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat l . és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A "Büszkeségpontok" című pályázaton történő részvétel 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Érdeklődik van-e javaslat arra, hogy milyen szöveg szerepel majd az 
emlékművön? Aggasztja, hogy az előterjesztésben többször szerepel az "antikommunista 
forradalom" szóösszetétel, és bár ezt a szóösszetételt még nem hallotta az 1956-os 
forradalommal kapcsolatban, azt gondolja, hogy 56 szellemisége pontosan az volt, hogy 
jobboldali és baloldali érzelmű emberek együtt keltek fel, és álltak ki az akkori rezsim ellen. 
Rossz érzést kelt benne, hogy ez esetleg félreviheti ennek a szellemiségét, amit egyébkéntjónak 
és támogathatónak tart. 

Elnök: Nincs döntés arról, hogy mi kerül a "Büszkeségpont" táblájára. Ha a pályázati felhívás 
szövegét áttanulmányozza Képviselő úr, abban szerepel többször is, rögtön a felhívás bevezető 
soraiban ez a megfogalmazás, ezért jelenik ez ily módon meg. 

Radványi Gábor: 5 millió forint az a maximális összeg, amire pályázhatnak. Ennél nagyobb 
dilemmát okoz, hogy nem tudták eddig kideríteni, hogy az 5 millió forint csak az emlékhely, 
vagy az emlékhely környezetének a rendbetételére is szolgál-e. Ha lehet, akkor az emlékhely 
környezetét térkőburkolással és füvesítéssei meg tudják oldani. Most csak elvi döntést kell 
hozni, hogy elindulnak a pályázaton. 

Weeber Tibor: A Képviselő-testületnek nem feladata, hogy a pályázati felhívás szövegét 
véleményezze. A Képviselő-testület arról dönt, hogy pályázik-e, és mit szeretnének csinálni az 
ÉlessaroknáL Szeretnének Kőbányán méltó emlékművet állítani, később lesz mód arra, hogy 
kifejtsék, hogy milyen feliratot szeretnének erre tenni. 

Tóth Balázs: Azért szólt hozzá itt, mert nem tudja, hogy a pályázati kiírás mennyire kötelezi 
az Önkormányzatot, de megnyugtató választ kapott, hogy ez teljesen külön procedúra lesz. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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42/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Büszkeségpontok" című pályázaton történő részvétel 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a "Büszkeségpontok" című pályázati [elhívásra, amelynek keretében az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot méltató emlékmű kerül kialakításra a kőbányai Éles saroknál (helyrajzi szám: 
41361) található önkormányzati tulajdonú telken, és felkéri a polgárrnestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési j avaslatokróL 

43/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát az l. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát a 3. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 4. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát az 5. mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a 6. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodapók Óvoda (ll 04 Budapest, Mádi u. !27.) alapító okiratát a 7. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 8. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a 9. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a l O. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát a ll. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 12. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 13. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 14. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát a 15. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 16. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát a 17. mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a 18. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (ll O l Budapest, Salgótarj áni út 4 7.) alapító okiratát a 19. mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a 20. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a 21. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 22. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát a 23. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 24. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) alapító okiratát a 25. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 26. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) alapító okiratát a 27. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 28. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3 .) alapító okiratát a 29. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 30. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a 31. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 32. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Bánya utca 32.) alapító okiratát a 33. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 34. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
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18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratát a 35. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 36. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
19. Ez a határozat 2016. február 19-én lép hatály ba. 

(A határozat 1-36. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

44/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Ez a határozat 2016. február 19-én lép hatály ba. 

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

45/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. február 19-én lép hatályba. 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 

megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) határozat módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Radványi Gábor: A kérés a KESZE, illetve az ldősügyi Tanács ülésén fogalmazódott meg. 
Szerették volna, ha ez a belépés a nap minden időszakára vonatkozna, de egyeztettek a Kocsis 
Sándor Sportközponttal, és a reggel 6 és 8 óra közötti időszak az, amely viszonylag kevésbé 
kihasználtésebben a sávban célszerű ezt a nagyon kedvezményes árat biztosítani az időseknek. 
Ennek a lehetőségnek nagyon örülnek és javasolja, hogy a 200 Ft-os díjat a Képviselő-testület 
biztosítsa. 

Tóth Balázs: Egyetért azzal, hogy ezt a jegyárat, ebben az időpontban vezessék be, és külön 
örül, hogy minél nagyobb számban nyugdíjasok is igénybe veszik majd ezt a lehetőséget, de mi 
az indoka, hogy ez kifejezetten csak a nyugdijasokra vonatkozik? Kéri, hogy következő 
alkalommal vizsgálják meg a kihasználtságot, és, ha úgy találják, hogy még lenne kapacitás 
arra, hogy a nyugdíjasokon kívül mások is ebben az időpontban igénybe vehessék az uszodát, 
akkor döntsenek erről is. 

Varga István: Egyetlen szó kiegészítéstszeretne tenni, "reggel" 6 és 8 óra között. 

Dr. Mátrai Gábor: Újabb támogatási formát biztosít a Kőbányai Önkormányzat ezzel a 
200 Ft-os jegyárral a kőbányai nyugdíjasoknak. 

Radványi Gábor: Az év kilenc hónapjából a gyerekek, óvodások, iskolások általában 
óvodában, iskolában tartózkodnak, nem túl életszerű, ha reggel 6 órától 8 óráig elviszi a szülő 
a gyermeket úszni, majd utána elviszi az iskolába, ahonnan a gyermek újra elmegy úszni, mert 
ezt is biztosítják a kőbányai iskolákban tanulóknak. A kérés a KESZE-től és az ldősügyi 
Tanácstól indult, ezt vizsgálták meg, és ez alapján tettek javaslatot. 

Tóth Balázs: Elmondja, hogy Kőbánya lakossága nemcsak nyugdíjasokból és gyerekekből áll, 
vannak esetleg olyan fiatal párok, akik munka előtt elmennének úszni. 

Radványi Gábor: Az általa fel nem sorolt korosztály részére ott van az az ártáblázat, amit ha 
összehasonlító elemzést végeznek, ennél olcsóbbat nem találnak sehol Budapesten. 

Elnök: A fiatal felnőtt korosztály igénybe veheti az uszodát 650 Ft-ért, ami véleményeszerint 
igen méltányos uszodaijegyár. Azt gondolja, hogy az idős korosztály sok tekintetben védett, és 
ez a támogatási forma őket célozza. 

Tóth Balázs: A javaslata arra vonatkozott, hogy vizsgálják meg milyen használatot generál az 
idősebb korosztályon belül és, ha esetleg azt tapasztalják, hogy még vannak szabad kapacitások 
az uszodában ebben az időpontban, akkor tegyék lehetövé másoknak is ezt a használatot. 
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Elnök: Varga képviselő úrnak jelzi, hogy 0-24 órás formátumban dolgoznak. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

46/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait az l. melléklet szerint állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2016. március l. napján lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat. 

l. melléklet a 4612016. (ll 18.) KÖKT határozathoz 

Uszodai belépőjegyek 
Szaigáitatás megnevezése: Bruttó össz~ 
Felnőtt belépő 4 órára szaunával l OOO Ft 
Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 650 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 750 Ft 
Diák, nyugd(jas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 500 Ft 
Csoportos gyermek belépő (l O főtől) 500 Ft 
Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 
Minden további kiskorú személyenként 350 Ft 
Szaunajegy (2 óra)* 650 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napi jegyára szauna használattal** 550 Ft 
Közszolgálatban dolgozók szauna használattal** 350 Ft 
Kedvezményes időszakos nyugdíjas jegy 200 Ft 
(hétköznap reggel 6.00-8.00-ig)*** 
*Az uszodatér zárva tartása idején 
**A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a 
munkáltató által kiállított közsza/gálati igazolvánnyal igazolják. 
***A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát lakcímkártyával 
i~azolják. 

Uszodai bérletek 
Szaigáitatás megnevezése Alkalom Bruttó összeg 
Felnőtt bérlet 4 órára szaunával * 12 10 OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával * 12 7 500 Ft 
Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft 
Eves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 110 OOO Ft 
*A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap_ végéig érvényesek. 

Strandbelépőjegyek 
Felnőtt belépő egész napra l 300 Ft 
Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft 
Diák, nyugd(jas, nagycsaládos belépő ~ész napra l OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 650 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után 500 Ft 
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Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész 
napra 2 650 Ft 
Minden további kiskorú személyenként 450 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 650 Ft 

Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek 
Felnőtt úszó kiegészítő jegy** 400 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** 300 Ft 
Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft 
*A stradbelépőjeggyel az uszoda is igénybe vehető 
**Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszodajegy váltható 
(karóra-kaució és időkor/át me/lett) 

Egyéb szolgáltatások 
U szósapka-kölcsönzés ISO Ft+ 300 Ft kaució 
Ertékmegőrzés 200 Ft 
Vízijártassági igazolás 2 OOO Ft 
Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 
Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft 
Karóra-kaució l OOO Ft 
Időtúllépés miatti pótd(j minden me_gkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) 200 Ft/300 Ft 
Ruhatár 100Ft 
Kísérő belépő (tanév alatt) 300 Ft 
Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 500 Ft 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 

módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

47/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 
módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében a kőbányai vállalkozó háziorvosokkal, házi 
gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződések módosítását az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítások aláírására. 
2. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

a) a CALMO-DENT Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Csemák Csilla), 
b) dr. Kollarits Katalin egyéni vállalkozóval, 
c) a Maldictente Korlátolt Felelősségű Társasággal (dr. Kovács Réka), 
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d) a Bánhegyi Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Bánhegyi 
Beáta), 

e) a T ASSAL Y & JAKAB Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. 
Jakab Edit), 

j) a CIC Gyógyító és Egészségmegőrzési Betéti Társasággal (dr. Rajháthy 
Beatrix), 

g) dr. Sejk Alíz egyéni vállalkozóval, 
h) a T-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Teufel Ágnes), 
i) dr. Trangemé dr. Szombati Mária egyéni vállalkozóval, valamint 
j) a PRO PATIENTEM Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Huszár Gabriella) 

kötött feladatellátási szerződések módosítását a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

48/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 
a Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Coincidance 
Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
(A határozat l . melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A "Kőbányai KomposztáJási Program- 201 6" elnevezéső pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

49/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 
a "Kőbányai KomposztáJási Program- 201 6" elnevezéső pályázat kiírásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Kőbányai 
Komposztálási Program- 20 16" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program -
20 16" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2015. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program-
20 16" elnevezés ű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2015. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
komposztáló eszközöket használókkaL 
4. A Képviselő-testület felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a 
komposztáló eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre. 
Határidő: l. pont: 2016. április 30. 

2-4. pont: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 
a Pénzügyi és Gazdasági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

50/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról 
(14 igen szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai 
táborok, erdei iskolák 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá 
gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást 
kapjanak. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért 

Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Jegyző úr írásbeli módosító javaslatot nyújtott be. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, 
kéri, szavazzanak a döntési javaslatokról a 11211 . módosító javaslat figyelembevételével. 

Dr. Szabó Krisztán írásbeli módosító javaslata: 
l. Az előterjesztés l . mellékletében lévő határozattervezet l. mellékletében rögzített, a 
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratát módosító okirat (a továbbiakban: 
Határozati) 3. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 6.4. pont g) alpontjára, valamint az 
előterjesztés 2. mellékletében lévő határozattervezet l . mellékletében rögzített, a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratát módosító okirat (a továbbiakban: Határozat2) 5. 
pontjával megállapított, az Alapító Okirat 6.6. pont g) alpontjára vonatkozó szöveg helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(Nem lehet a Kuratórium tagja) 

,,g) a közhasznú szervezet megszűnését követően három évig, aki olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-," 

2. A Határozati 7. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 7.9. pontjára vonatkozó 
szöveg törlésre kerül. 

3. A Határozati 7. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 7.10. pontjára és a Határozat2 
6. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 7.15. pontjára vonatkozó szövegben a "keresetet 
indítani" szövegrész helyébe a "benyújtani" szöveg lép. 

4. A Határozati 8. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 8.2. pontjára vonatkozó 
szöveg helyébe a következő rendelkezés lép: 

"8.2 A Kuratórium döntéseit írásban, igazolható módon köteles az érintettekkel közölni, az 
összes döntés nyilvánosságra hozatalát - közöttük a pályázatok eredményét - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, 
vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban történő megjelentetéssei kell biztosítani a 
határozathozatalt követő harminc napon belül." 
5. A Határozati ll. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 9.5. pont e) alpontjára és a 
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Határozat2 8. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 9.5. pontja e) alpontjára vonatkozó 
szöveg helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem lehet a felügyelőbizottság tagja) 

"e) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - ,és annak közeli hozzátartozója.". 

6. A Határozat l ll. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 9.8. pontjára és a Határozat2 
8. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 9.8. pontjára vonatkozó szövegben "az Alapító, 
illetve" szövegrész törlésre kerül. 

7. A Határozat l ll. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 9.1 O. pontjára vonatkozó 
szövegben a gondolatjelet követően az "össze kell hívni" szövegrész törlésre kerül. 

8. A Határozati 13. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 11.4. pontjára és a 
Határozat2 7. pontjában megállapított, az Alapító Okirat 8.4. pontjára vonatkozó szövegben az 
"a közhasznú" szövegrész helyébe az "az alapcél szerinti" szöveg lép. 

9. A Határozat2 5. pontjával megállapított, az Alapító Okirat 6.9.pontjára vonatkozó 
szövegben a második mondat törlésre kerül. 

Indokolás: A módosító javaslat kisebb pontosító rendelkezéseket tartalmaz, amely a szöveg 
koherenciáját biztosítja. 

(112/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 112/1. módosító javaslatot. 

5112016. (Il. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az l. melléklet szerinti 
tartalommal j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és felkéri a változás Fővárosi 

Törvényszékhez történő bejelentésére. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l. melléklet az 51/2016. (II 18.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍT ÁSA 

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



36 

"3. A Közalapítványt létesítő személy neve, székhelye, a létesítés időtartama 

A Közalapítvány létesítője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Alapító), székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. A Közalapítvány 
létesítése határozatlan időre szól." 

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

"4. A Közalapítvány célja 

4.1. Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések, 

valamint a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges 
pénzügyi feltételek javítása. 

4.2. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége a rendőrség, ezáltal a közbiztonság és a 
bűnmegelőzés támogatása. Az Alaptörvény 46. cikk (l) bekezdése szerint a rendőrség 
alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a 
közrend és az államhatár védelme. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4. § (l) 
bekezdése szerint a rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. A Közalapítvány a 
tevékenységétezen állami közfeladathoz kapcsolódóarr látja el." 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. A Közalapítvány szervezete 

6.1. A Közalapítvány ügyvezető szerve az öt természetes személyből álló kuratórium (a 
továbbiakban: Kuratórium). A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői. A 
Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenységét a Közalapítvány érdekének megfelelőerr 
személyesen köteles ellátni. 

6.2. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre. A vezető 
tisztségviselői jogviszony az elfogadással jön létre. A Kuratórium tagja, illetve az ennek 
jelölt személy köteles a Közalapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető 

tisztségviselő tisztséget közhasznú szervezetnél betölt. 

6.3. A Kuratórium elnöke: Tóth Béla (an: Sarlós Éva, lakóhelye: 2119 Pécel, Baross utca 4. 
I. em. 3. 
A kuratórium tagjai: 

a) Matkó Ottó (an: Fodor Mária, lakóhelye: 1104 Budapest, Mádi utca 68. III. em. 9.) 
b) Lados Józsefné (an: Kis Erzsébet Margit, lakóhelye: 1106 Budapest, Gyakorló út 5. VII. 

em. 46. 
c) Demeter Gyula (an: Benedicty Anna, lakóhelye: 1106 Budapest, Heves utca 58. 
d) Vincze Sándor (an: Kovács Lenke Krisztina, lakóhelye: ll 05 Budapest, Körösi Csoma 

Sándor út 41 . VII. em. 29. 

6.4. Nem lehet a Kuratórium tagja 
a) a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 
b) a kiskorú személy, illetve akinek a cselekvőképességét a Közalapítvány, illetve a 

Kuratórium tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 
c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg 

a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 
d) az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig, akit a vezető tisztségviselő 

tevékenységtől jogerősen eltiltottak, 
e) az eltiltás hatálya alatt, akit a közügyektől eltiltottak, 
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j) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, illetve a Közalapítvány által folytatott 
tevékenységbe tartozó foglalkozástól a bíróság eltiltott, az eltiltás hatálya alatt, 

g) a közhasznú szervezet megszűnését követően három évig, aki olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 

ga) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

gb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóságjelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
gc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
gd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfiiggesztette vagy törölte." 

6.5. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt 
kuratóriumi tag képviseli. A helyettesítő személy a helyettesítés időtartama alatt megtett 
intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Kuratórium elnökét. 

6.6. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámol és a 
gazdálkodása legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. 

6.7. A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, a Közalapítvány érdekében 
kifejtett tevékenységükkel összefiiggésben felmerült indokolt és igazolt költségeik 
megtérítésére tarthatnak igényt. 

6.8. A Kuratórium tagja köteles az Alapító részére a Közalapítványra vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számára a Közalapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. 

6.9. A Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel 

6.10. A Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, ha a 
12.5. pontban meghatározott valamely megszűnési ok bekövetkezik, valamint a megszűnési ok 
bekövetkeztét közli a Felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a 
megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt 
követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési 
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért a Közalapítvánnyal és 
harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

6.11. A kuratóriumi tagság megszűnik: 
a) visszahívással, 
b) lemondással, 
c) a tag halálával, 
d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő 

korlátozásával, 
e) a taggal szembenikizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztéveL 

6.12. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító hívhatja vissza. 

6.13. A Kuratórium tagja a megbízatásáról a Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium 
elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratórium elnöke az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
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kuratóriumi tag, illetve elnök kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá." 

4. Az Alapító Okirat 7.5. pontjának 2. mondata törlésre kerül. 

5. Az Alapító Okirat 7.6. pontjában a "[Ptk. 685. §b) pont]" szövegrész törlésre kerül. 

6. Az Alapító Okirat 7.7. pont 3. alpontjában a ,jelentés" szövegrész helyébe a "melléklet" 
szöveg lép. 

7. Az Alapító Okirat a következő 7.9. ponttal egészül ki: 

"7.9. Az Alapító, a Kuratórium tagja és a Felügyelőbizottság tagja kérheti bíróságtól az 
Alapító és a Kuratórium által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 
jogszabálysértő vagy az Alapító Okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése 
iránti keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül lehet benyújtani a 
Közalapítvány ellen, amikortól a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő 
elteltével per nem indítható." 

8. Az Alapító Okirat 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"8.2 A Kuratórium döntéseit írásban, igazolható módon köteles az érintettekkel közölni, az 
összes döntés nyilvánosságra hozatalát - közöttük a pályázatok eredményét - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifúggesztésével, 
vagy a Kőbányai Hírek című helyi lapban történő megjelentetéssei kell biztosítani a 
határozathozatalt követő harminc napon belül." 

9. Az Alapító Okirat 8.3. pontjában a ,jelentését" szövegrész helyébe a "mellékletét" 
szöveg, a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Humán Irodája Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjának irodájában" szövegrész helyébe a 
"Budapest Főváros X. kerület Polgármesteri Hivatalnál" szöveg lép. 

10. Az Alapító Okirat 8.4. pontjában a ,jelentését" szövegrész helyébe a "mellékletét" 
szöveg lép. 

ll. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"9. A Felügyelőbizottság 

9.1. Az Alapító a Közalapítvány érdekeinek megavasa céljából a Kuratórium 
tevékenységének ellenőrzésére három tagból álló felügyelőbizottságat (a továbbiakban: 
Felügyelőbizottság) hoz létre. 

9.2. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alaptó jelöli ki határozatlan időre. A 
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

9.3. A Felügyelőbizottság elnöke: Sárréti Zoltán (lakóhelye: ll 05 Budapest, Mádi utca 13/ A. 

9.4. A Felügyelőbizottság tagjai: 
a) Tóth Balázs (lakóhelye: 1103 Budapest, Csombor utca 6/3. 
b) dr. Horváth Krisztián (lakóhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 16.) 

9.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, 
a) akivel szemben a vezető tisztségviselökre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
b) aki vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány Kuratóriumának tagja, 
c) az Alapító vezetője és közeli hozzátartozója, 
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d) aki a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és ennek közeli 
hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

e) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, és annak közeli hozzátartozója. 

9.6. A Felügyelőbizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente 
beszámol az Alapítónak .. 

9.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 
során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat, valamint a bankszámláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát megvizsgálhatja. 

9.8. A Felügyelőbizottság a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, és az 
ezzel kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismerteti. A Felügyelőbizottság tagja a 
Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

9.9. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az 
Alapítót vagy a Kuratóriumot tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha 
arról szerez tudomást, hogy 

a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé, 

b) a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9 .l O. A Fel ügyelőbizottság indítványára-annak megtételétől számított harminc napon belül 
- a Kuratóriumot intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arrajogosult szerv 
a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 

9.11. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során 
nem utasíthatók. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységükért díjazásban nem 
részesülnek, a Közalapítvány érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben 
felmerülő indokolt és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 

9.12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárét való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

9.13. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A 
Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság által elfogadott 
ügyrend tartalmazza. 

9.14. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
a lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány Kuratóriuma elnökéhez intézi." 
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12. Az Alapító Okirat l 0.2. pontja törlésre kerül. 

13. Az Alapító Okirat ll. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"ll. A Közalapítvány gazdálkodása, a vagyon kezelése és felhasználása 

11.1. A Közalapítvány vagyonát a céljának megfelelően, az Alapító Okiratban 
meghatározott módon kell kezelni és felhasználni . Az alapító és a csatlakozó az alapítvány 
részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 

11.2. A Közalapítvány az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet (a 
továbbiakban: alapcél) folytathat, és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél 
szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. A Közalapítvány az alapítványi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

11.3. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélja szerinti 
tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

11.4. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát 
ki. A Közalapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez az alapcél 
szerinti tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel. 

11.5. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással rendelkezik, és amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni 
hozzájárulása mértékét. 

11.6. A Közalapítvány a tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Alapító - a vagyoni 
hozzájárulása megfizetésén túl -a Közalapítvány tartozásaiért nem felel. 

ll. 7. A Közalapítvány a Kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

11.8. A Közalapítvány adománygyűjtést folytathat. 

11.9. A Közalapítvány vagyona terhére a céljának megvalósításával összefüggésben annak 
a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként 
megjelöl. 

11.1 O. A kedvezményezettként megjelölt személy akkor támaszthat igényt a 
Közalapítvánnyal szemben, ha a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról 
döntött, a döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta. 

11.11. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az 
Alaptó Okiratban foglalt célokra. 

11.12. Pályázati kiírás hiányában a Közalapítvány szolgáltatását írásbeli kérelem alapján 
lehet igénybe venni. 

11.13. A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készít, amelyet a beszámolóval azonos módon kell jóváhagyni, letétbe helyezni és 
közzétenni. A beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját 
költségére másolatot készíthet." 
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14. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"12. Egyéb rendelkezések 

12.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

12.2. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a Közalapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. A 
Közalapítvány nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak. 

12.3. Az Alapító a Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéshozatal előtt - a személyi 
kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- beszerzi a Kuratórium és a Felügyelőbizottság 
tagjainak írásos véleményét, amelyek nyilvánosak. A véleményt a döntéshozatalt 
megelőzően legalább három nappal előbb kell megkérni, és olyan időben kell megküldeni, 
hogy az a döntéshozatal előtt rendelkezésre álljon. 

12.4. A Közalapítvány alapító okirata módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni. 

12.5. Az Alapító a Közalapítványt nem szüntetheti meg. A Közalapítvány megszűnik, ha 
a) a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg, 
b) a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy 
c) a Közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet. 

12.6. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az Alapítót illeti az általa a Közalapítványnak juttatott vagyon erejéig. 
Az ezt meghaladómértékű fennmaradó vagyon a Közalapítvány célja szerinti tevékenységet 
folytató, a Budapest X. kerület közigazgatási területén működő állami szervet illeti. A 
jogutód nélkül megszűnt Közalapítvány Alapítója a vagyonból való részesedés méctékéig 
köteles helytállni a megszűnt Közalapítvány ki nem elégített tartozásaiért. 

12.7. A Közalapítvány a működése során elsősorban elektronikus úton tart kapcsolatot, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak, és az érintett megadja az e-mailcímét. Az 
elektronikus úton történő közlés írásbelinek minősül. 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . 
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi C LXXV. törvény rendelkezései irány adók." 

Budapest, 2016. február" 

Ellen jegyzem: 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2016. február" 

" 

" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Alapító képviseletében 

Kovács Róbert polgármester 
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52/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okirata módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az l . melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és felkéri a változás Fővárosi 
Törvényszékhez történő bejelentésére. 
Határidő: 2016. március 15. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l . melléklet az 5212016. (II 18.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍT ÁSA 

l. Az Alapító Okirat bevezető része törlésre kerül. 

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

"3. A Közalapítványt létesítő személy neve, székhelye, a létesítés időtartama: 

A Közalapítvány létesítője a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Alapító), székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. A Közalapítvány 
létesítése határozatlan időre szól." 

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

"4. A Közalapítvány célja: 

4.1 . A Közalapítvány célja Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a 
tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek 
érdekében: 

a) a X kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó 
kárelhárítási tevékenységének elősegítése, 

b) a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, 
c) a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinekjavítása, 
d) a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda 

támogatása, 
e) a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a 

család támogatása. 

4.2. A közalapítvány a tevékenységét a tűz elleni védekezésről , a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 28. § (l) bekezdés a) pontjában meghatározott 
közfeladathoz kapcsolódóan látja el, miszerint a települési önkormányzat hozzájárulhat a 
hivatásos tűzoltóság fenntartásához." 

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

"5. A Közalapítvány induló vagyona. 
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5.1. A Közalapítvány induló vagyona 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint, melyet az Alapító 
az Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül átutal az OTP Bank Nyrt. Önkormányzati 
Fiókjánál (Budapest V. kerület, Báthory utca 9.) a Közalapítvány induló tökéjének 
elhelyezésére elkülönített bankszámlára. 

5.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben a 
Közalapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljával egyetért. A vagyoni juttatás 
elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozó (támogató) nem jogosult az alapítói jogok 
gyakorlására." 

5. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. A Közalapítvány szervezete 

6.1. A Közalapítvány ügyvezető szerve az öt természetes személyből álló kuratórium (a 
továbbiakban: Kuratórium). A Kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői. A 
Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenységét a Közalapítvány érdekének megfelelően 
személyesen köteles ellátni. 

6.2. A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre, egyidejűleg meghatározza a 
Kuratórium elnökét és titkárát. A vezető tisztségviselői jogviszony az elfogadással jön létre. A 
Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közalapítványt előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselő tisztséget közhasznú szervezetnél betölt. 

6.3. A Kuratórium elnöke: Marksteinné Molnár Julianna (an: Gergelyfi Gizella, lakóhelye: 
ll 02 Budapest, Állomás utca ll.) 

6.4. A Kuratórium titkára: Gardi József(an: Róza Mária Magdolna, lakóhelye: 1104 Budapest, 
Szőlőhegy utca 7. l. lh. I. em. 5.) 

6.5 . A Kuratórium tagjai: 

e) Bankó Pál (an: Dubela Zsuzsanna, lakóhelye: 1131 Budapest, Jéggyár utca 7. IV. em. 14.) 
j} Hajas Pál (an: Rácz Teréz, lakóhelye: 1102 Budapest, Hölgy utca 27. I. em. 1.) 
g) Tóth András (an: Kovács Gizella, lakóhelye: 1103 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. 

I. em. 1.) 

6.6. Nem lehet a Kuratórium tagja 

a) a Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, 
b) a kiskorú személy, illetve akinek a cselekvőképességét a Közalapítvány, illetve a 

Kuratórium tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 
c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 
d) az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig, akit a vezető tisztségviselő 

tevékenységtől jogerősen eltiltottak, 
e) az eltiltás hatálya alatt, akit a közügyektől eltiltottak, 
J) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól , illetve a Közalapítvány által folytatott 

tevékenységbe tartozó foglalkozástól a bíróság eltiltott, az eltiltás hatálya alatt, 
g) a közhasznú szervezet megszűnését követően három évig, aki olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
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ga) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

gb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel , 

gc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

gd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

6.7. A Közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára vagy 
a Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott tag képviseli. A helyettesítő személy a 
helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a Kuratórium 
elnökét. 

6.8. A Kuratórium elnöke képviseli a Kuratóriumot és irányítja a döntéselőkészítő és végrehajtó 
feladatokat. A Kuratórium titkára akadályoztatás estén helyettesíti a Kuratórium elnökét, ellátja 
az ügyintézéssei és iratkezeléssei kapcsolatos feladatokat, előkészíti a kuratóriumi üléseket, 
gondoskodik azok végrehajtásáról, a nyilvántartások vezetéséről, valamint a pénzügyi 
kötelezettségek teljesítéséről. 

6.9. A Kuratórium dönt a beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáróL A 
Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámol és a gazdálkodása 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. 

6.1 O. A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai díjazásban nem részesülnek, a Közalapítvány 
érdekében kifejtett tevékenységükkel összefúggésben felmerült indokolt és igazolt költségeik 
megtérítésére tarthatnak igényt. 

6.11. A Kuratórium tagja köteles az Alapító részére a Közalapítványra vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számára a Közalapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. 

6.12. A Kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel 

6.13. A Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, ha a 
10.5. pontban meghatározott valamely megszűnési ok bekövetkezik, valamint a megszűnési ok 
bekövetkeztét közli a Felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a 
megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt 
követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési 
kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért a Közalapítvánnyal és 
harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

6.14. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

j) visszahívással, 
g) lemondással, 
h) a tag halálával, 
i) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő 

korlátozásával, 
j) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztéveL 
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6.15. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító hívhatja vissza. 

6.16. A Kuratórium tagja a megbízatásáról a Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium 
elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratórium elnöke az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag, illetve elnök kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá." 

6. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"7. A Kuratórium működése 

7 .1. A Kuratórium évente legalább kétszer ülést tart. 

7.2. A Kuratórium ülését írásbelimeghívóval-az ülés helyének, idejének, a tervezett napirend, 
az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott személyek megjelölésével, valamint a 
napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok (előterjesztés) megküldésével - a 
Kuratórium elnöke hívja össze az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal. Kivételesen 
indokolt és sürgős esetben az ülést akként is össze lehet hívni, hogy a címzettek a meghívót az 
ülés időpontja előtt 24 órával megkapják. 

7.3. Bármelyik kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáróL Ha ennek a kötelezettségének 
nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatj a. 

7.4. A Kuratórium ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. 

7.5. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A 
határozatképességet az ülés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A határozatképtelenség miatt 
elhalasztott vagy félbeszakadt ülést - változatlan napirenddel, illetve a határozatképtelenség 
miatt meg nem tárgyalt napirenddel- 30 napon belül meg kell tartani, amelyről a címzetteket 
az eredeti ülésre szóló meghívóban előzetesen tájékoztatni kell. 

7.6. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára 
vagy a Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott tag vezeti. 

7.7. A Kuratórium ülésére meg kell hívni az Alapító képviselőjét és a Felügyelőbizottság tagjait, 
valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódóan azt a személyt, akit a Kuratórium elnöke 
meghatároz. A meghívott személy a Kuratórium ülésén tanácskozásijoggal vesz részt, az egyes 
napirendi ponthoz kapcsolóan meghívott személyt a tanácskozási jog az adott napirendi pont 
kapcsán illeti meg. 

7.8. A Kuratórium a döntését általában nyílt szavazással, az ülésen jelen lévő tagok egyszerű 
többségével hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A Kuratórium nyílt 
szavazással egyszerű többséggel egyéb esetekben is titkos szavazást rendelhet el. 

7.9. A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

7.1 O. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

a) az ülés helyét, időpontját, a jelenlévő tagok és meghívott személyek nevét, aláírását 
Geleniéti íven) az ülés napirendjét, 

b) az ülésen elhangzottak lényegét, 
c) a Kuratórium döntését (határozat), annak hatályát, 
d) a határozathozatal szavazati arányát igen/nem/tartózkodott bontásban, nyílt szavazás 

esetén a személy nevét is. 

7.11. A Kuratórium döntését évente egytől kezdődő arab sorszámmal, évszámmal és zárójelben 
az ülés időpontjának hónapjával és napjával, valamint a Közalapítvány nevének nagy 
kezdőbetűiből álló rövidítéssel és a határozat szóval kell megjelölni [például: 112016. (1. l.) 
KTK határozat]. A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyv a határozat száma után 
tartalmazza a határozat címét is [pl. 1/2016. (1. 1.) KTK határozat a ... ről] . 

7.12. A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet az ülést vezető tag, az ülésen résztvevő, 
az ülés elején a Kuratórium által kijelölt hitelesítő tag, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

7.13. A jegyzőkönyveket a Közalapítvány székhelyén évente időrendi sorrendben kell tárolni, 
és- jogszabály eltérő rendelkezése hiányában- a döntéshozatalt követő tíz évig megőrizni. A 
jegyzőkönyv mellékletét képezi a meghívó, a jelenléti ív, az előterjesztés. 

7 .14. A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Könyve), amely 
tartalmazza a határozat számát, benne az időpontját, a tartalmát (címét), a hatályát, a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén a személyek nevét. A nyilvántartás 
nem selejtezhető. 

7.15. Az Alapító, a Kuratórium tagja és a Felügyelőbizottság tagja kérheti bíróságtól az Alapító 
és a Kuratórium által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő 
vagy az Alapító Okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránti keresetet attól az 
időponttól számított harminc napon belül lehet benyújtani a Közalapítvány ellen, amikortól a 
jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. A határozat 
meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

7 .16. A Közalapítvány irataiba a székhelyén lehet betekinteni hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, 
pénteken 9 és 12 óra között előzetesen egyeztetett időpontban. A másolatkészítés költségtérítése 
100Ft/oldal." 

7. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"8. A Közalapítvány gazdálkodása, a vagyon kezelése és felhasználása 

8.1. A Közalapítvány vagyonát a céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott 
módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott 
vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 

8.2. A Közalapítvány az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: 
alapcél) folytathat, és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 
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tevékenységet nem veszélyezteti. A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával 
közvetlenül összefliggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

8.3. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélja szerinti 
tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

8.4. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. 
A Közalapítvány a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez az alapcél szerinti 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel. 

8.5. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi befolyással rendelkezik, és amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni 
hozzájárulása mértékét. 

8.6. A Közalapítvány a tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Alapító - a vagyom 
hozzájárulása megfizetésén túl -a Közalapítvány tartozásaiért nem felel. 

8.7. A Közalapítvány a Kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját-a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével 
-cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

8.8. A Közalapítvány adománygyűjtést folytathat. 

8.9. A Közalapítvány vagyona terhére a céljának megvalósításával összefüggésben annak a 
személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl. 

8.1 O. A Közalapítvány szolgáltatását pályázat útján vagy írásbeli kérelem alapján lehet igénybe 
venni. A pályázat feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívást a 
Közalapítvány a Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Kőbányai Hírek című 
helyi lapban tesz közzé. A Kuratórium döntéséről az érintettet írásban kell értesíteni a 
határozathozatalt követő harminc napon belül. 

8.11. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító 
Okiratban foglalt célokra. 

8.12. A kedvezményezettként megjelölt személy akkor támaszthat igényt a Közalapítvánnyal 
szemben, ha a Kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, a döntését a 
kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta. 

8.13. A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készít, amelyet a beszámolóval azonos módon kell jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

8.14. A Kuratórium a Közalapítvány a gazdálkodása legfontosabb adatait, a beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet a Kőbányai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Kőbányai 
Hírek című helyi lapban teszi közzé." 

8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"9. A Felügyelőbizottság 



48 

9.1. Az Alapító a Közalapítvány érdekeinek megóvása céljából a Kuratórium tevékenységének 
ellenőrzésére három tagból álló felügyelőbizottságat (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) hoz 
létre. 

9.2. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alaptó jelöli ki határozatlan időre. A 
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

9.3. A Felügyelőbizottság elnöke: Agócs Zsolt (lakóhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű utca 36.) 

9.4. A Felügyelőbizottság tagjai: 

a) Mihalik András (lakóhelye: 1108 Budapest, Szövőszék utca 20. II. em. 10.) 
b) Szabó Imre (lakóhelye: 1097 Budapest, Drégely utca 18. l. em. 25.) 

9.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, 

a) akivel szemben a vezető tisztségviselökre vonatkozó kizárá ok áll fenn, 
b) aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány Kuratóriumának tagja, 
c) az Alapító vezetője és közeli hozzátartozója, 
d) aki a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és ennek közeli 
hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

e) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, és annak közeli hozzátartozója. 

9.6. A Felügyelőbizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente 
beszámol az Alapítónak. 

9.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodást. Ennek során 
a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a 
Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat, valamint a bankszámláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát megvizsgálhatja. 

9.8. A Felügyelőbizottság a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, és az ezzel 
kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismerteti. A Felügyelőbizottság tagja a 
Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

9.9. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésrevaló jogosultságának megfelelően az Alapítót 
vagy a Kuratóriumot tájékoztatni, és a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arrólszerez 
tudomást, hogy 

c) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé, 

d) a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9.1 O. A Felügyelőbizottság indítványára-annak megtételétől számított harminc napon belül
a Kuratóriumot intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
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9.11. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatók. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, a 
Közalapítvány érdekében végzett tevékenységükkel összefüggésben felmerülő indokolt és 
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. 

9 .12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárét való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben. 

9.13. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A 
Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság 
működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza. 

9.14. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag a 
lemondó nyilatkozatát a Közalapítvány Kuratóriuma elnökéhez intézi." 

9. Az Alapító Okirat l O. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"l O. Egyéb rendelkezések: 

l 0.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

l 0.2. A Közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem 
egyesíthető, a Közalapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki. A Közalapítvány 
nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak 

10.3. Az Alapító a Közalapítvánnyal kapcsolatos döntéshozatal előtt- a személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseket kivéve- beszerzi a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjainak írásos 
véleményét, amelyek nyilvánosak. A véleményt a döntéshozatalt megelőzően legalább három 
nappal előbb kell megkérni, és olyan időben kell megküldeni, hogy az a döntéshozatal előtt 
rendelkezésre álljon. 

l 0.4. A Közalapítvány alapító okirata módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét a Kőbányai Hírek című helyi lapban közzé kell tenni. 

10.5. Az Alapító a Közalapítványt nem szüntetheti meg. A Közalapítvány megszűnik, ha 

a) a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg, 
b) a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy 
c) a Közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

10.6. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az Alapítót illeti az általa a Közalapítványnak juttatott vagyon erejéig. Az 
ezt meghaladó mértékű fennmaradó vagyon a Közalapítvány célja szerinti tevékenységet 
folytató, a Budapest X. kerület közigazgatási területén működő állami szervet illeti. A jogutód 
nélkül megszűnt Közalapítvány Alapítója a vagyonból való részesedés méctékéig köteles 
helytállni a megszűnt Közalapítvány ki nem elégített tartozásaiért. 
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l O. 7. A Közalapítvány a működése során elsősorban elektronikus úton tart kapcsolatot, 
amennyiben ennek feltételei fennállnak, és az érintett megadja az e-mailcímét. Az elektronikus 
úton történő közlés írásbelinek minősül. 

l 0.8. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi C LXXV. törvény rendelkezései 
irányadók." 

Budapest, 2016. február" 

Ellenj egyzem: 

Dr. Egervári Éva 

jogtanácsos 

Budapest, 2016. február" 

" 

" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Alapító képviseletében 

Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

53/2016. (Il. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarok 
Madara Íjász Egyesület (székhelye: ll 03 Budapest, Diósgyőri u. 10/ A, nyilvántartási száma: 
01-02-0014766, adószáma: 18285570-1-42) 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 sportudvarát 2016. február 21. napjától 2016. június 
26. napjáig (kivéve: 2016. március 27. , május 1., május 15.) vasárnapi napokon 8.00 óra és 9.30 
óra közötti időtartamban íjász edzések 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 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

24. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 1-111. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-III havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

25. napirendi pont: 
Lakások szolgálati lakás céljára történő kijelölése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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54/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
lakások szolgálati lakás céljára történő kijelöléséről 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
meghatározott lakásokat szolgálati jelleggel történő bérbeadásra kijelöli. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

l . melléklet a 14/2016. (II 18. ) határozathoz 

A B 

l. Hrsz. Cím 

2. 42309110/A/125 Harmat u. 176. IX. 39. 

3. 4 230911 Ol A/319 Harmat u. 186. IV. 18. 

4. 39160 Kolozsvári u. 29-31. I. 20. 

5. 38440/25 Kőbányai út 47. II. 2. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő 
kijelöléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

27. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

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

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

55/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 20. "A" lépcsőház pinceszintjén lévő nem lakás 
céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 20. "A" lépcsőház pinceszintjén lévő, 
38315/56/ A/49 helyrajzi szám ú nem lakás céljára szolgáló helyiséget elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

piaci alapon történő bérbeadásra való kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

56/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 
piaci alapon történő bérbeadásra való kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
meghatározott lakásokat piacialapú bérbeadásrajelöli ki az alábbi feltételekkel: 

a) a bérlő a bérleti díjon felül köteles a lakás használatával kapcsolatos rezsiköltséget 
(ideértve a lakás közös költségét is) megfizetni; 

b) a bérbeadás határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól, a szerződésben biztosítva 
mind a bérlő, mind pedig a bérbeadó részére a kettő hónapos rendes felmondás lehetőségét; 

c) a bérbeadás feltétele, hogy a lakás, illetve a berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű 
használatából adódó javítási és felújítási munkáinak, illetve cseréjének költségeit a bérlő 
köteles megfizetni; 

d) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a 
bérlő a kettő havi bérleti díjnak megfelelő óvadéket megfizesse; 

e) a bérleti szerződés hatályba lépésnek feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú 
kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás- felmondás 
esetén vagy a bérleti szerződés megszűnését követő- önkéntes kiürítésével kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alapú bérbeadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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l . melléklet az 5612016. (II 18.) határozathoz 

A B 

l. cím helyrajzi szám 

2. Állomás u. ll. IV. 20. 39016/9/A/297 

3. Bányató u. 2. IV. 19. 42309/39/ A/22 

4. Bányató u. 10. IV. 16. 42309/40/ A/68 

5. Gyakorló köz 5. fszt. l . 3 9210/42/A/64 

6. Kéknyelű u. 4. III. ll. 41203/30/A/12 

7. Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. 38. 41464/9/A/81 

8. Szőlővirág u. 14. VIII. 36. 42309/47/A/88 

9. Szövőszék u. 14. I. 5. 42309/311 A/8 

10. Tóvirág u. 10. V. 24. 42309/48/ A/24 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő Baptista Szolgáltató Centrum 

tevékenységének bővítése és helyiségek térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

57/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő Baptista Szolgáltató Centrum 
tevékenységének bővítéséről és helyiségek térítésmentes használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (lll l Budapest, Budafoki út 34/b, 
adószáma: 18264825-1-43, képviseli: Miletics Marcell intézményvezető) Utcafront Menedék 
Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (a továbbiakban: Baptista 
Szeretetszolgálat) a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiség térítésmentes 
használatba adásáról szóló 440/2012. (X. 18.) KÖKT határozattal részére adományok 
raktározása céljára használatba adott autószerelő műhely épületet 2016. március l. napjától 
szociális mosoda és népfürdő szolgáltatás céljára használja. A képviselő-testület az épület 
térítésmentes használatát 5 év határozott időre, 2021. február 28. napjáig biztosítja. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Baptista Szeretetszolgálat a Budapest X. 
kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes használatba adásáról szóló 
448/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat l. d) pontjában meghatározott őrszoba céljára használatba 
adott faházat 2016. március l. napjától támogatott lakhatási szolgáltatás céljára használja. 
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3. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti (hrsz.: 42559) 
ingatlanon található 

a) 26m2 alapterületű kis faház épületet közösségi gondozás (szociális esetkezelés), 
b) 34,8 m2 alapterületű WC épületet öltöző 

céljára a Baptista Szeretetszolgálat részére 2016. március l-jétől határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja. Az épületek térítésmentes 
használatra kerülnek átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles 
megfizetni. 

4. A Képviselő-testület a 3. pontban használatba adott épületekre vonatkozó óvadék mértékét 
10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
5. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a használó az l. és 2. pontban engedélyezett 
tevékenységbővülés miatt, illetve a 3. pontban használatba adott épületek használata érdekében 
szükséges felújítási és kialakítási munkákat saját költségén elvégezze azzal, hogy az 
esetlegesen szükséges hatósági hozzájárulásokat, illetve engedélyeket köteles beszerezni. A 
Baptista Szeretetszolgálat a használati szerződések megszűnésekor nem kérheti a felújítás, 
átalakítás költségeinek megtérítését az ÖnkormányzattóL A Baptista Szeretetszolgálat az általa 
idegen tulajdonon végzett felújítások értékét köteles térítésmentes átadással átadni az 
Önkormányzat részére a könyveiben történő aktíválást követően. 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. február 29. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont: 
A Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti lakóépület megvásárlása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

58/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést a Szakács Sándorné szül. Ecker 
Katalin és Varró István tulajdonát képező Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 
(helyrajzi száma: 41661) megvásárlására 35 OOO OOO Ft összegű vételáron azzal, hogy az 
ingatlan birtokba vételének időpontja 2016. október 31-e. 
2. Az ingatlan vételárának fedezetét, 35 OOO OOO Ft összeget a Képviselő-testület a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelettervezet 10. melléklet 9. sorának terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület a Budapest X. , Gergely utca 63. szám alatti magántulajdonú ingatlan 
megvásárlásáról szóló 354/2015. (IX. 24.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatt lévő magántulajdonú lakások 

megvásárlása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági elnök szóbeli módosító javaslatára), hogy az előterjesztés l. és 2. mellékletében 
szereplő határozattervezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"2. A Képviselő-testület [felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy folytasson 
tárgyalásokat az ingatlan tulajdonosával a lakás l OOO OOO Ft összegű vételáron történő 
megvásárlása érdekében] felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott 
lakás vonatkozásában l OOO OOO Ft összegű vételáron adásvételi szerződést kössön." 
Indokolás: A Hős utcai ingatlanok megvásárlását egységesen l OOO OOO Ft összegben határozza 
meg az Önkormányzat. 

(72/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 72/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokról 
a 72/ l. módosító javaslat figyelembevételével. 

59/2016. (ll. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a I. emelet 22. szám alatti magántulajdonú lakás 
megvásárlásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Házi 
Attilának, a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a I. emelet 22. szám alatti lakás (helyrajzi száma: 
38902/0/A/45) tulajdonosának a lakás l 500 OOO Ft összegű vételáron történő értékesítésére 
vonatkozó ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott lakás 
vonatkozásában l OOO OOO Ft összegű vételáron adásvételi szerződést kössön. 
Határidő: 2016. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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60/2016. (Il. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a I. emelet 26. szám alatti magántulajdonú lakás 
megvásárlásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja 
Kotány Erzsébetnek, a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a L emelet 26. szám alatti lakás 
(helyrajzi száma: 38902/0/A/49) tulajdonosának a lakás 2 OOO OOO Ft összegű vételáron történő 
értékesítésére vonatkozó ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az l. pontban meghatározott lakás 
vonatkozásában l OOO OOO Ft összegű vételáron adásvételi szerződést kössön. 
Határidő: 2016. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A Ngam Tserenkhuu Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

34. napirendi pont: 
Az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 

fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 

35. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

ZÁRTÜLÉS 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2016. március 24-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.50 óra. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2016. február 18-án 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 Ferene 

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. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

.. .. ......... :Fi.:.::·:::.::::::.·.:::: Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna ~ o • • o •• o o o •• o • o •• o o • o o o o • o • o • o o ••• o o o o • o o o o • o •• o o •• 

Dr. Éder Gábor ....... ~~ ................ .. 

Dr. Egervári Éva 
c .. .... . ~~: ............................. . . 

Dr. Nagy Jolán ·· ···· ··························· ·················· 

Dr. Szabados Ottó :. .... ~·················· 

·· · ···~f~ ················ 
· ··~······················· · ············ 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. T ó th Enikő .. ... .. ~ ............................... . 
Kálmánné Szabó Judit j.~~S'. .. J~ ... ~~··············· 

.: .. .. ~~····················· 

... ....... ~ .. -...................... .. .. 
Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita ···· ·· ············································· 

Dr. Mózer Éva ..... ~ .. ~ .............................. . 

Mozsár Ágnes · · ··~··························· · ······ 
Novák Andrea ··· ················································ 

Pándiné Csemák Margit 
t)c.::'t (( c~ " 

············~· ······················· 

U-o Rappi Gabriella ······· ············································ 

Szász József ······························· ······ ·············· 

Török 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 ··················································· 
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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 ··················································· 

V incze Sándor ..... .. ....................................... . .................. 
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Meghívottak: 

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

... ...... A~····· · ······················ · Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 
~~ - ~ .... .. ...................... ~ ......... . 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László ............................... ............ ........ .. .............. 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás .......... 1~ ~~.(. ......................... . 
Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 
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Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 

···~··· ·· ···················· · ········ 

··· ··················· ··············· ·········· ··················· · 
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A NÉV SZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Hideg élelmiszer beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok elfogadásáról szóló döntéshez, 

amely a 2016. február 18-án 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 ';( 
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 x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien ,._ 

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István x 
17. Weeber Tibor x 
A közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján. 

~ll_ 
Kovács Róbert 

polgármester 



A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

módosításáról szóló döntéshez, 

amely a 2016. február 18-án 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 
l O. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba )( 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István >( 
17. Weeber Tibor x 
A közbeszerzésekről szóló 20 ll . évi C VIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján. 

polgármester 



A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Nyomdai szolgáltatások, valamint emblémázott ajándéktárgyak szállítása 
vállalkozási keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza 

eredményének megállapításáról 
szóló döntéshez, 

amely a 2016. február 18-án 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 )( 
4. dr. Fejér Tibor x 
6. Gál Judit ){ 
5. Gazdag Ferenc 

8. Mácsik András 

7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
l O. dr. Pap Sándor y 
ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István >( 
17. Weeber Tibor )( 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. §(5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64.§ (2) bekezdése alapján. 

1ll 
Kovács Róbert 
polgármester 



A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról szóló döntéshez, 

amely a 2016. február 18-án megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt 

>< 3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor t 
6. Gál Judit x 
5. Gazdag Fe rene 

8. Mácsik András .... -
7. Marksteinné Molnár Julianna )( 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x· 
l O. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien ... 

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István )( 
16. Varga István )( 
17. Weeber Tibor x 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 27. §(5) bekezdése, valamint a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján. 

~cs~b 
polgármester 


