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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
március 24-én 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, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. BUD~PEST Főy Á Ros x. Iu;:;t.;.,..,_ -. 
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Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 
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Hegedűs Károly aljegyző U 
Belső Ellenőrzési Osztály Pándiné Csemák Margit 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Végh Erzsébet 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Humánszolgáltatási Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály dr. Egervári Éva 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály Korányiné Csősz Anna 
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály Szász József 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 
Kőbányai Közterület-felügyelet Fodor János 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. Deézsi Tibor 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. JoósTamás 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság dr. Gyetvai Tibor 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Lajtai Perenené 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Jolán 
dr. Szabados Ottó 
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Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 

Szarvasi Ákos 
dr. Kuczák János Zoltán 
dr. Rajháthy Beatrix 

Elnök: Köszönti a megjelenteke t, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Két sajnálatos halálesetről kell beszámolnia. 
Dr. Papp Vilmos nyugdíjas református lelkész, teológiatanár, Kőbánya Díszpolgára elhunyt a 
napokban. Dr. Papp Vilmos a kőbányai szelgálatát a református gyülekezet élén 1986-ben 
kezdte meg, 25 évig dolgozott lelkipásztorként Kőbányán. A Kőbánya Díszpolgára cím et 20 ll
ben ítélt meg részére a Képviselő-testület. Temetésére távolabbi településen, Bajánsenyén kerül 
majd sor, jövő hét szerdán. Ezen a vidéken kezdte meg lelkipásztori tevékenységét, ott fogják 
örök nyugalomra helyezni. 

Zsemlye Istvánné, nyugdíjas óvodavezető Kőbányán született, élt és dolgozott. A Sörgyár 
óvodában kezdett, majd 1989. szeptember l-jével a Kőbányai Gesztenye Óvodát vezette 
egészen 2014. július 31-éig. A napokban érkezett a váratlan halál híre. 
Emlékükre egyperces néma felállással emlékezzünk! 

Dr. Papp Vilmos nyugdíjas református lelkész, teológia tanár, a Kőbánya Díszpolgára kitüntető 
cím birtokosa és Zsemlye Istvánné (született Kovács Ilona) nyugdíjas óvodavezető emlékére 
egyperces néma felállással emlékezik a Képviselő-testület. 

Elnök: Örömteli dolog, hogy nagyon sokan Kőbányáról nagyon magas állami kitüntetésben 
részesültek. Sajnos a mai képviselő-testületi ülésre többen nem tudtak eljönni. A Képviselő
testület dr. Nagy Károly háziorvost terjesztette fel elismerésre, aki meg is kapta a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetését. Gratulál a kitüntetetteknek. 

Beszámol az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
- Városrészi fórumokat tartott a kerület öt pontján. ezek a "mini közmeghallgatások" változó 

létszámmal kerültek lebonyolításra, volt, ahol 50-60-an voltak, de előfordult olyan 
városrészi fórum is, ahol csak 20 érdeklődő jelent meg. Számos olyan problémát jeleztek 
az egyes városrészen élők, amelyek lehet, hogy eddig elkerülték a figyelmüket, viszont 
gyorsan, egyszerű eszközökkel orvosolhatóak. 
Két beruházás alapkövét is letehették, sor került az Állomás utcában az önkormányzati 
Ügyfélközpont alapkő-letételre, illetve a Vaspálya utcai új óvoda-bölcsőde alapkövét is 
elhelyezhették. Bíznak abban, hogy mindkét intézmény üzemelhet a tervezett időpontra, 

kora őszre, nyár végére. A felújított, illetve teljesen átépített intézményt vehetik birtokba 
az orvosok a Kerepesi úton. 
Tízedik alkalommal adták át, most összesen 75 általános és középiskolás tanulónak a 
Képviselő-testület által bevezetett egyedülálló szociális ösztöndíjat, a Kőbánya számít Rád 
ösztöndíjat. Az elismert diákok havi ötezer, a középiskolások havi tízezer forint 
önkormányzati támogatásban részesülnek fél éven keresztül. 
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- Sok évre tekint vissza, hogy Kőbányán megszervezik a pedagógiai napokat. A közoktatás 
új feladatellátási rendszerében kis hiátus keletkezett, de nem szerették volna megszakítani 
a hagyományt, ezért az iskolaigazgatók munkaközössége, az óvodavezetők 
munkaközössége, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégák összefogva idén is 
megszervezték a mese köré épített kétnapos rendezvénysorozatot. 
Megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcróL Nagyon sokan elmentek 
2016 március ll-én a fáklyás felvonulásra és az azt követő ünnepi megemlékezésre a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központba, ahol fantasztikus táncgálának 
lehettek a részesei. 

- Nagyon sok résztvevője volt a BBU-Szervezőiroda által megrendezett föld alatti futásnak. 
Akik ebben az időszakban a futás keretében vagy csak látogatóként a pincébe 
merészkedtek, fantasztikus képeknek lehettek tanúi a sportélmény mellett. Egyre 
népszerűbbek ezek a kőbányai futóversenyek, bízik abban, hogy sokat tudnak még 
szervezni. 

- 2016. április 8-án (péntek) 10 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban Kőrösi Csoma Sándor emléknapot tartanak. 

- 2016. április 9-én (szombat) hagyományos emléktúrára indulnak Isaszegre, 9 órakor kerül 
sor az indulásra. Tavaly körülbelül 400 fő biciklizett Isaszegre, és ennek a konvojnak a 
biztosítása komoly kihívást jelent. 

Napirend előtt Somlyódy Csaba azonnali kérdést nyújtott be a polgármesterhez a Nemes utca 
- Hortobágyi utca sarkán lévő magáningatlanon létesített illegális, törvénybe ütköző 
szemétteleppel kapcsolatban. A Szervezeti és Működési Szabályzatuk értelmében a kérdező 
képviselő egy percben adhatja elő a felvetését, amelyre a válaszadónak két percben van módja 
válaszolni, viszontválaszra nincs lehetőség. Megadja a szót Somlyódy Csaba képviselő úrnak. 

Somlyódy Csaba: Mindenki által ismert problémáról van szó a Nemes utca- Hortobágyi utca 
sarkán lévő magáningatlanon nagy mennyiségű, különböző típusú, veszélyes hulladékat is 
tartalmazó szeméthegyet halmozott fel, immár másfél éve. Emellett olyan körülmények között 
tart több kutyát, amelyekből kettőt éppen ki kellett menteni az utóbbi hónapban. Azért teszi fel 
a kérdést, mert több polgártársuk azt gondolja, hogy a kerületi Önkormányzat tesze-toszasága 
ez a helyzet. Azt gondolja, hogy a felvilágosítás érdekében jó, ha elhangzik, hogy mi itt a 
helyzet. Javasol kérdés formájában egy megoldási alternatívát egy felterjesztésről , amiről 

kérdezné Polgármester urat, és várja megtisztelő válaszát. 

Elnök: Itt olyan kérdésekről esik szó, amelyek elsősorban hatósági kérdésként jelennek meg, 
ezért Jegyző urat kérte meg, hogy a választ adja meg. 

Dr. Szabó Krisztián: Képviselő úr első kérdésére tájékoztatást ad arról, hogy milyen 
intézkedések történtek az ügyben. Képviselő úr utalt arra, hogy az intézkedések gerince nem az 
Önkormányzatnál és nem a helyi jegyző hatáskörében történik, hanem a Kormányhivatal jár el 
környezetvédelmi hatósági jogkörében, jelen esetben a Pest Megyei Kormányhivatal folytat 
eljárást az említett telken a hulladék-felhalmozás, illetve a tiltott hulladékkezelési tevékenység 
ügyében. 
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A Kormányhivatal a Polgármesteri Hivatal jelzésére 2015 októberében megtiltotta a 
hulladékkezelési tevékenységet a területen, majd amikor a tiltást a tulajdonos nem vette 
figyelembe, illetve nem tett eleget a kötelezettségének, a Kormányhivatal bírságot is szabott ki, 
amire két ízben is sor került. Azóta a Kormányhivatal tájékoztatásaszerint a hulladék egy része 
elszállításra került, elkezdte a tulajdonos a döntés végrehajtását, de ez teljes mértékben még 
nem fejeződött be. Egyébként a bírságoló döntéseket a tulajdonos megfellebbezte. Egyébként 
a hatósága is elj árt abban az ügykörben, ami a települési önkormányzat j egyzőj e számára nyitva 
áll ebben az adott helyzetben, ugyanis telepengedély nélkül folytatott tevékenységet a 
tulajdonos ezen az ingatlanon. A tevékenység megtiltására került sor a részükről is, tehát 
telepengedélyezési, hatósági eljárás körében és a hatóság is már három ízben szabott ki bírságot 
a tulajdonosra, ezek közül kettő másodfokú eljárás alatt áll, mert azokat megfellebbezte a 
tulajdonos. Az ügy állásáról annyit lehet mondani, hogy a Kormányhivatal úgy értékeli, hogy 
fokozatosan valamiféle előrehaladás tapasztalható, de ezzel még mindig elégedetlenek és 
folyamatosanjelzik a Kormányhivatalnak a fennálló állapotot A Kormányhivatal folyamatosan 
ellenőrzi a helyszínt és tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt a megállapításairóL A hatósági 
ügyben annyit tudnak tenni, hogy a Kormányhivatal felé folyamatosan eljuttatják a jelzésüket 
és mind hatósági, mind önkormányzati oldalról arra próbálják rábírni, hogy hatékonyabban és 
gyorsabban intézkedjen. Képviselő úr megfogalmazott egy felterjesztésre vonatkozó kérdést, 
amit ismertet, mert nem foglalta össze Képviselő úr, hogy mi ennek a tartalma. A kérdés úgy 
hangzik "Hajlandó-e Polgármester úr együttműködni abban, hogy felterjesztési jogukkal élve 
kezdeményezzük, hogy az adott terület, jelen esetben a kerület területén létesülő illegális 
szemétlerakók esetében a törvény tegye lehetővé a területi, kerületi önkormányzat azon jogát, 
hogy soron kívülijogsértést észlelve az első felszólítás után, jegyző által, annak figyelmen kívül 
hagyásakor intézkedhessen a jogsértő állapot megsértése ügyében, azt kiszámiázva a 
telektulajdonos felé. Mindenez intézkedést csak a természetes személy tulajdonában lévő 
telkekre vonatkozna." Összefoglalva a felvetés értékelését, nem javasol hasonló felterjesztést 
tenni a Képviselő-testületnek két alapvető és egy kiegészítő okból. Az egyik alapvető ok, hogy 
a hatósági eljárások rendjét szabályozó kormányrendeletek a különböző hulladékgazdálkodási, 
környezetvédelmi, vagy kereskedelmi engedélyezési hatáskört is akár, egyrészt a helyi 
érintettség, másrészt a szükséges szakértelem és az eljárás szintje logikájában rendeli egymás 
mellé. A jelenlegi eljárásrendben a kormányrendelet úgy értékeli - és ehhez alakult ki 
egyébként a fennálló szervezetrendszer- olyan speciális szakértelmet igénylő szakterület ez a 
bizonyos környezetvédelmi eljárás, ami a hulladékbesorolással, a talajszennyezettség
feltárással vagy a kármentesítés szakszerűségével kapcsolatos tudást igényel, ez a 
környezetvédelmi hatóságnál alakult ki az elmúlt évtizedekben. A másik alapvető indok, hogy 
államigazgatási hatáskörökről van szó és az utóbbi évek tendenciája az, hogy az államigazgatási 
hatáskörök nem mozdulnak a jegyző felé, vagy a települési önkormányzat szervei felé, hanem 
inkább a kormányhivatal helyi szervét, ajárási hivatalt, vagy a kormányhivatal központi szervét 
ruházza fel a jogalkotó hatósági államigazgatási eljárások lefolytatásával, vagy ennek a jogával. 
Nem tartja valószínűnek, hogy ez a tendencia különösen ilyen speciális esetben meg tudna 
fordulni. Jogi személy és természetes személy esetében- ez a kiegészítő indoka- nem tehető 
különbség, ez tovább bonyolítaná az eljárást. Nyilván di szkriminatív lenne, ha azonos tényállást 
jogi személy és természetes személy esetén eltérően értékelnének, mivel a tevékenységben 
nincs különbség. 

Elnök: Más intézkedésre is sor került, hiszen büntetőfeljelentés is született az ügyben. A 
jelenlegi információi szerint ez ügyészségi szakban van, nyilván az ügyészség majd besorolja 
a megfelelő helyre. 
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Állatvédelmi intézkedésre is sor került a területen, négy ebet tartottak ezen a területen, ezek 
között voltak oltatlan és chip nélküli ebek is, egyrészük oltásra került, másrészüket elszállították 
a telepről. Rendszeresen ellenőrzi egyébként a hatósági állatorvos a megtett intézkedéseket 

Kéri, akinekjavaslata van napirendről történő le-, illetve felvételre jelezze. Nincs hozzászólás. 
Javasolja napirendre venni a Budapest X., KisMÁV-telep 38916/7-38916/12 helyrajzi számú 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételéről szóló 186. sorszámú 
előterjesztést. Előre jelzi, hogy nem célszerű helyszíni kiosztással tárgyalni egy ilyen ügyet, 
azonban mindenki számára ismert, mert korábban ezzel a tartalommal megtárgyalták. Napi 
többszöri levélváltásban vannak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, azonban van olyan 
vitás kérdés, amelyben nem sikerült az elmúlt napokban megállapodniuk. Ez a vitás kérdés az 
orvosi rendelő használatáról szól. Nem szeretné, ha akadálya lenne a telep átvételének az, hogy 
a testület nem fogadott el egy olyan szerződéstervezetet, amely a MNV Zrt. számáraminden 
egyéb pontban elfogadható. Javasolja, és ezt tartalmazza az előterjesztés, hogy fogadják el oly 
módon a szerződéstervezetet, amely a vitatott kérdést az önkormányzat álláspontja szerint 
tartalmazza. Ha az MNV Zrt. ezt nem fogadja el, akkor nyilván újabb tárgyalásokra kerül sor, 
de ha elfogadja az álláspontjukat, akkor nincs akadálya annak, hogy megkezdjék a gyakorlati 
intézkedést, amelyet már nagyon sokan várnak a telepen. Ha szükségesnek látják 
képviselőtársai, olvasási szünetet fog elrendelni. Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak 
a napirendre vételről, amelyhez minősített többségre van szükség. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére a Budapest X , Kis M/ÍV-telep 3891617-38916112 helyrajzi 
számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételéről szóló 186. sorszámú 
előterjesztést. [6512016. (Ill. 24.)}. 

Elnök: Sorrendmódosításra tesz javaslatot, a meghívóban 4. napirendi pontként szereplő 
"Beszámoló a Budapest Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2015. évi 
tevékenységéről" szóló napirendi pontot az Interpelláció után, második napirendi pontként 
tárgyalja a Képviselő-testület. Kéri, szavazzanak a javaslatról, amelyhez szintén minősített 
többség szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal második napirendi pontként tárgyalja a meghívóban 4. sorszámmal szereplő 
előterjesztést. [66/2016. (Ill. 24.)}. 

Elnök: Bejelenti, hogy a meghívóban 8-as és 26-os sorszámmal szereplő előterjesztések nem 
kerültek benyújtásra. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirendről a 
már elfogadott módosításokkal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el [6712016. (Ill. 24.)): 

l. Somlyódy Csabainterpellációjaa polgármesterhez: A felelős kutyatartással kapcsolatos 
eddigi intézkedések és költségvetési vonzatok 
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2. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2015. évi 
tevékenységéről ( 162. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, valamint változatlan tartalmú új 
közbeszerzési eljárás megindítása (173. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás 
nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (184. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő : Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 
(182. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A térfigyelő rendszer 2016. április-december havi működtetésével összefüggő 
rendőrségi támogatás biztosítása (170. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi 
térítési díjainak meghatározása (164. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

8. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 
álláshelyének pályáztatása (159. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása (117. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 
támogatási kérelme ( 161. szám ú előterj esztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll. A Zöld Dió Alapítvány támogatása (149. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. Az önkormányzat beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása (179. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
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13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása ( 180. szám ú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

14. A Budapest X. kerület, Gyömrői út- Újhegyi út- Vaspálya utca- Sibrik Miklós út 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 38/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése ( 171. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

15. Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása (178. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 
további fizetőparkolási övezet kijelölése (174. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
2013. évi pályázata "A" jelű- Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" projektmenedzsment feladatainak ellátására 
kötendő megbízási szerződés (166. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. A Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191110 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok 
építése (169. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálása (185. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A 2016. évben tervezett kerületszépítő akciók (163. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

21. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása (177. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

22. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést nem igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (156. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

23. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IV. havi 
várható likviditási helyzetéről (143. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat járdakoncepciója (183. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (153. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. A Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet 4. szám 
alatti lakás elidegenítése (152. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

27. A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő ingatlanok megvásárlása (167. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 7. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Sport Club részére történő térítésmentes 
használatba adása (144. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

29. A Budapest X. kerület, Bihari utca 8/c szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a Külső-Üllői úti Református Egyházközség számára történő térítésmentes 
használatba adása (145. 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: 

30. Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő 

felterjesztése (158. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

31. A Bergerwagen Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
(122. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. A Beváti Kft. által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilonok 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (142. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

34. A Budapest X., KisMÁV-telep 38916/7-38916112 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba történő átvétele (186. számú előterjesztés) Bizalmas a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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l. napirendi pont: 
Somlyódy Csaba interpellációja a polgármesterhez: A felelős kutyatartással kapcsolatos 

eddigi intézkedések és költségvetési vonzatok 

Elnök: Felhívja a figyelmet, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 
háromperces időkerete van Képviselő úrnak, hogy elmondja az interpellációját, melyet időben 
beadott és erre négyperces időkeretben lehet választ adni. Az interpellálót megilleti egyperces 
viszontválasz, illetve nyilatkozik, hogy elfogadja-e az interpellációjára adott választ. 
Amennyiben Képviselő úr nem fogadja el a választ a Képviselő-testületnek kell dönteni, hogy 
elfogadja-e az interpellációra adott választ. Megadja a szót Somlyódy Csaba képviselő úrnak. 

Somlyódy Csaba: Interpellációja lényege, hogy 2016-ban már február l-jén életbe lépett 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 
18.) önkormányzati rendelete az úgynevezett "közösségi együttélés alapvető szabályairól". 
Ennek a rendeletnek a 14. § (4) bekezdésében találhatják azt, hogy mely területekről, 
közparkokból tiltják ki a kutyákat, akár póráz és szájkosár használatával együtt is, kivéve a 
kutyafuttatásra kijelölt helyeket. Ez igen nagy felzúdulást okozott tapasztalatai szerint a 
kutyások körében, amelynek a hullámai odáig terjedtek, hogy 2016 januárjában a Polgármester 
úr egy általa nem ismert fórumon leült emberekkel és ott állítólag született valamilyen 
megegyezés. Ezzel kapcsolatban interpellál, hogy Polgármester úr mondja már el a Képviselő
testületnek, hogy kik vettek ezen részt, milyen felhatalmazással és milyen eredményre jutottak, 
valamintjavasolja-e a Képviselő-testületnek a kutyakitiltó rendelet módosítását, az életbelépés 
előtt, és ha igen milyen konkrét változtatásokkal, mert többféle hír látott ebben napvilágot, ami 
sokszor egymásnak ellentmond. A költségvetés tárgyalásánál próbálta pedzegetni, hogy hol 
szerepeinek a költségvetésben akár a kutyakitiltó rendelkezések kapcsán mit terveznek be a 
büntetések nagyságrendjére, miből finanszírozzák azokat az általa még nem ismert megoldási 
alternatívákat, amelyek többféle módban keringenek a kerületben? Melyek azok a konkrét 
infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések, amelyet Polgármester úr ígért, és ez hol hangzott 
el? Hiszen a kerületi "roadshow" alkalmával Polgármester úr többször is említette, hogy vannak 
elképzelései erre, bár ezt hivatalos fórumnak nehezen tekinthető, inkább politikai aktus? Ha 
igen, akkor ezek hol találhatóak a költségvetésben? Valamint ki a hivatalos megbízott jelen 
pillanatban az önkormányzat részéről és mire van felhatalmazása az úgynevezett kutyásokkal 
való tárgyalásban, amire az első kérdése is irányult, hogy kik ezek, hány ilyen alkalom volt, és 
milyen megegyezés született ebben a kérdésben? Azt gondolja, hogy jelen esetben ez nagy 
nyilvánosságra, nagy érdeklődésre számot tartó dolog, nagyon sajnálja, hogy Polgármester úr 
több alkalmat is elmulasztott ez ügyben, amikor ismertette a kerületi élettel kapcsolatos 
dolgokat, erre nem tért ki. Azt gondolta, hogy interpelláció keretében lehetőség van arra, hogy 
szót váltsanak napirendi ponton kívül erről a témáról. 

Elnök: A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotásának tavaly 
decemberi képviselő-testületi tárgyalásakor is hangsúlyozta, hogy a kutyák parkokban történő 
sétáltatására vonatkozó rendelkezés hatálybalépésére azért kerül sor majdnem fél évvel a 
rendelet megalkotása után, mert annak a végrehajtására fel kell készülni. Fel kell készülni a 
kutyatartóknak és az önkormányzatnak egyaránt. Az interpellációban elhangzott kérdések 
között nincs új felvetés, azok egy részéről maga a Képviselő-testület döntött, mások a 
folyamatban lévő előkészítő munka részét képezik. 
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Hogy kik hajtják ezt végre, akiket a törvény erre felhatalmaz, ajegyzőt, a polgármestert, illetve 
az általuk irányított, vezetett Polgármesteri Hivatalt. Már az előterjesztés benyújtásakor számba 
vették, hogy a rendelettel kapcsolatban milyen tájékoztató, figyelemfelhívó tevékenységre, 
másrészt kifejezetten a kutyasétáltatás szabályozásával összefüggő munkálatokra lesz szükség. 
Az a párbeszéd, amelyet a kutyás társadalommal kezdeményezett kifejezetten azért jött létre, 
hogy a Képviselő-testület rendelethe öntött szándékát oly módon valósítsák meg, hogy a 
végrehajtás során figyelembe vegyék az érintettek véleményét. Nem megállapodásról és nem a 
rendelet módosításáról van tehát szó, hanem arról, hogy a rendelet végrehajtását milyen módon 
illeszti az Önkormányzat felelős kutyatartás irányába vivő fejlesztéseinek a sorába. A 
rendelettel kapcsolatban is el kell mondani, hogy bár szabályazza a kutyák parkokbélijelenlétét 
a szavukat felemelők valójában nem a rendelet által létrehozott helyzetet támadják. Ök most 
szembesülnek azzal, hogy a korábbi kutyatartásuk, a póráz nélküli sétáltatás, a kutyaürülék 
felszedésének a hiánya felelőtlen, a jogszabályokat figyelmen kívül hagyó magatartás. A 
rendelet végrehajtása során folyatatva az önkormányzat felelős kutyatartás irányába ható 
fejlesztésének koncepeionális sorát, éppen arra törekszenek, hogy a szabályozással érintett 
parkokba jelentősen megnöveljék azokat a lehetőségeket, ahol a kutyák jogszerűen lehetnek 
olyan szabadon, ahogy azt korábban csakjogszabálysértő módon tehették meg. Nem kitiltanak, 
nem szűkítenek, hanem éppen megteremtik a rendelettel érintett parkokban a szabad, póráz 
nélküli kutyasétáltatás jogszerű lehetőségét. Az egyeztetések során bemutatott infrastrukturális 
fejlesztések keretében a szabályozással érintett parkokban a kutyafuttatók területét majdnem a 
huszonnégyszeresére, mintegy 73 OOO m2-re növelik, a kerület összes kutyafuttatójának a 
területe négy és félszeresére, mintegy 90 OOO m2-re nő. A legnagyobb kutyafuttató területet az 
Óhegy-parkban hozzák létre, ahol kutyajátszóteret is létesítenek. Egyes kutyafuttatókat ellátnak 
a szükséges mértékű elkerítéssel, sövényekkel, ivóvízvételi lehetőségekkel, fákkal és egyéb 
árnyékolókkal, illetve a minél nagyobb használhatóság és biztonság érdekében közvilágítást 
telepítenek. Gondoskodnak emellett az új szabályokat bemutató tájékoztató táblák 
kihelyezéséről is. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a szabályozással érintett parkokban a 
kutyafuttatásra kijelölt területeken kívül is meghatároznak olyan útvonalakat, amelyek a 
kutyával történő átmenő közlekedést, illetve a hosszabb sétákat lehetővé teszik. A 
kutyafuttatókon kívül a főbb kutyás közlekedési útvonalakon kutyavécéket létesítenek és 
tovább bővítik a kutyaürülékgyűjtő-edények számát, illetve felülvizsgálják a meglévők 
elhelyezkedését is. Mindezen fejlesztéseket természetesen már a rendelet megalkotásakor 
tervezték és az önkormányzat költségvetése biztosítja ezek forrását a KÖKERT Kft., valamint 
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, összesen 26 millió forint összegben. Ezt a 
költségvetés sorai között minden képviselő, aki végignézte a költségvetés számait 
megtalálhatta. A végrehajtás médjáról szóló egyeztetéssorozatban részt vettek az önkormányzat 
vezető tisztségviselői mellett a Polgármesteri Hivatal, a KÖKERT Kft., a Kőbányai 
V agyonkezelő Zrt. munkatársai, a kerületi hatósági állatorvos, a FEMA Állatvédő Egyesület, 
több kőbányai kutyaiskola képviselője, vezetője, valamint a kőbányai kutyatartók 
városrészenként szerveződött közösségének képviselői. Habár a rendeleti szabályozásról a 
Képviselő-testület szándéka nem a bírságbevételek szerzése volt, hanem a közterület rendjének 
javítása, a parkok élhetővé tétele, a felelős kutyatartás további lehetőségeinek fejlesztése, a 
kutyások és nem kutyások közötti feszültség csökkentése. A költségvetés tartalmaz 
bírságbevételre történő vonatkozó előirányzatokat A Közterület-felügyelet teljes helyszíni 
bírságbevételre vonatkozó terv 6 millió forint, ez tartalmazza a köztekedési bírságokat és az 
összes közösségi együttélés szabályainak megszegéséből eredő bírságokat is. A hatósági 
eljárásban kiszabott bírságokra az összes közösségi együttélési szabály vonatkozásában 
400 OOO Ft-ot terveztek. Ezen összegekből természetesen nem lehet leválasztani a kutyás 
intézkedésekből beszedhető bírságok összegét. 
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Az elmondottakra figyelemmel összességében az állapítható meg, hogy a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló rendelet végrehajtásának előkészítése a tervezett módon zajlik, ezért 
nem látja indokát annak, hogy a Képviselő-testület megfogalmazott szándékától eltérően 
javasolja a rendelet módosítását. 

Somlyódy Csaba: Megköszöni Polgármester úr válaszát. Körülbelül azt kapta, amit vár, ismét 
óhajok gyűjteményét, mindenféle megalapozottság nélkül Polgármester úrtól. Semmi 
konkrétum nincs benne, körülbelül annyi a különbség, mint a legutóbbi 2016. március 14-ei 
Kőbányai Regionális Híradó TV2-t megszégyenítő csúsztatásának, amely arról beszélt, hogy 
kulturált állattartással kapcsolatos rendeletet fognak módosítani, ilyen rendeletük nincs. Ön 
nyilatkozott abban a kérdésben. A végén úgy zárta le, hogy március végére konkrét 
elképzelések fognak napvilágot látni. Erre kérdezett rá, hogy mikor, milyen konkrét 
elképzelések látnak napvilágot az óhajlistán kívül. Nem tudja, hogy Polgármester úr kivel 
állapodott meg például az Óhegy utcai részen, nem tudja, hogy a különböző parkokban, 
napvilágot látott, hogy a Csajkovszkij parkban mi lesz, nem is önkormányzati parkról van szó. 
Nem tudja, hogy ezek a hírek igazak-e, vagy nem, semmiféle konkréturnot nem tudnak, csak 
azt, hogy szeretik a kutyákat, ezt eddig is tudták természetesen. Mivel semmiféle konkrét 
választ nem kapott, illetve azt a választ kapta, hogy a költségvetésből is ki kellett volna olvassa, 
hogy van egy összbevétele a Közterület-felügyeletnek és abból, hogy milyen részt szánnak a 
kutyásokra, ezt majd az élet hozza, hát ez távol áll a konkrétumoktóL Azt szerette volna jelezni, 
hogy abban az inkriminált rendeletben összesen négy sor van, nincs szó kutyaürülék-tartóról, 
nincs szó póráz nélküli sétáltatásról, nincs szó semmi másról, csak, hogy melyik parkba- 2. 
számú melléklet - póráz és szájkosár nélkül sem lehet bemenni. Polgármester úr most azt 
mondta, hogy ezen nem kíván változtatni és nem látja értelmét, hogy ehhez kapcsolódóan 
bármilyen más anyag kerüljön a Képviselő-testület elé. Nem tudja elfogadni a választ. 

Elnök: Lejárt Képviselő úr ideje az interpelláció elfogadásával kapcsolatban. Kéri a mikrofont 
kikapcsolni. Keveri Képviselő úr a szezont a fazonnal, mert a szociális rendeletük sem 
tartalmazza azt, hogy a Humánszolgáltatási Főosztály milyen módon fogja majd bonyolítani a 
különböző támogatások odaítélését, egyébként, ha Képviselő úr nyitott szemmel járna a 
városban, akkor látná, hogy a munkák nem papíron, hanem a valóságban megkezdődtek, 
például az említett Csajkovszkij park vonatkozásában. A rendelet megfelelően szabályoz, a 
gyakorlati végrehajtásra pedig megvannak az illetékes szereplők, a költségvetést pedig el kell 
olvasni, nemcsak felelőtlenül nemet nyomni, lehet felelősséggel igent is. A Képviselő-testület 
fog szavazni a válasz elfogadásáról. Kéri, szavazzanak 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 4 
ellenszavazattal, l tartózkodással elfogadja a Somlyódy Csaba: A felelős kutyatartással 
kapcsolatos eddigi intézkedések és költségvezetési vonzatok tárgyú interpellációjára adott 
polgármesteri választ. [6812016. (III. 24.)]. 

2. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitányság 2015. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Köszönti dr. Kuczák János ezredes urat a BRFK helyettes vezetőjét, illetve Dr. Gyetvai 
Tibor kapitányságvezető urat. 

Dr. Gyetvai Tibor: Rövid prezentáció keretében számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
X. kerületi Rendőrkapitánysága 2015. évi tevékenységéről. 

Elnök: Megköszöni Kapitány úr szóbeli kiegészítését. Lehet, hogy egyszer egy olyan grafikont 
kell készíteni, ami nemcsak az előző évet vizsgálja, hanem kicsit távolabbra nyúlik vissza, ami 
be fogja mutatni, hogy milyen utatjártak be közösen az elmúlt évek során. 

Tubák István: Egyetértenek abban, hogy a statisztikák és a tapasztalat nem mindig jelenti 
ugyanazt. Attól, hogy a mutatók jobbak az emberek biztonságérzete nem javult az elmúlt 
időszakban sem, amit személyesen is tapasztalt. Felhívja a figyelmet az Örs vezér tere 
állapotára, ugyanazon személyek garázdálkodnak és inzultálják az utasokat. Egy kőbányai 
lakos kereste meg, aki levelet írt és kérte, hogy az általa tapasztaltakat ossza meg 
Rendőrkapitány úrral. Idéz a levélből: "Az Örs vezér terén minden este ll óra után aMetró 
előtti beugrónál, ahol a zöldséges is van, szoktak tanyázni körülbelül négyen, szerintem 
narkósok. Úgy látom lesik kinél van érték, heti egyszer tuti verekedés van, az utolsó 85-ös 23 
óra 57 perckor megy. Soha nemjutottunk még úgy haza, hogy legalább egy narkós, vagy bolond 
ne legyen rajta, kiabálnak, inzultálnak embereket és a buszra általában 20 percet kell várni a 
sötét megállóban. Ha valami történik, sehol, semmi segítség, rendőrt augusztus óta kétszer 
láttam ott. Van egy beugró épület, abban vannak őrök, na ők szoktak néha kijönni rendet tenni. 
Egy férfi heti háromszor őrjöngve sétálgat buszindulásig." A maga részéről többször 
tapasztalta, hogy a késő esti órákban rendőrt az Örs vezér tere környékén, sem az aluljáróban, 
sem aMetró kijáratnál, sem a zuglói oldalon nem látott. Felhívja a figyelmet a Diósgyőri utcára, 
ahol tavaly örömlányokat fogtak el. Múlt héten kereste meg egy ott lakó, aki bizonyítékokat 
mutatott neki, hogy fényes nappal kábítószer árusítás és használat folyik ott. Ezeket a 
bizonyítékokat azért nem adta át, mert jól beazonosíthatóan az ő ablakából készült és fél az 
esetleges megtorlástóL Autóból, fecskendőbe adagolva árulják ezeket a szereket. Másik 
probléma, hogy a tömegközlekedési útvonalakon, például a 9-es busz, vagy a 3-as villamos 
útvonalán olyan személyek utaznak, illetve rendszeresen inzultálják az utasokat. Tavaly 
Rendőrkapitány úr említette, hogy nagy sok esetben civil ruhás rendőrök utaznak 
tömegközlekedési eszközzel, nem igazán tapasztalják ezt az arra utazók. A beszámolóból 
kiolvasható, hogy a Közterület-felügyelettel milyen jó a munkaviszony. Tudja, hogy nem a 
rendőrség hatásköre, de az illegális hulladéklerakás területén ez nem mutatkozik meg. Civilek 
több eredményt érnek el, ha minden illegális hulladéklerakó helyre ültetnének egy virágot, azt 
hiszi, Kőbányán csak virágos kert lenne. 

Somlyódy Csaba: Az utóbbi időben nőtt a rendőri jelenlét a közterületen, Kőbányán. Az is 
igaz, hogy Kőbányán a sajátosságok miatt számtalan olyan hely van, amely megbúj os, narkósok 
számára kiválóan alkalmas, és emiatt mondják azt, hogy Kőbánya közbiztonsági szempontból 
nehéz kerület. Örül annak, hogy megfordult az a tendencia, hogy a rendőri állományból többen 
mennek el, mint ahányan jönnek, ez sokmindennek köszönhető. 
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Kiemeli, hogy a Közterület-felügyelettel való együttműködés nagyon jól megmutatkozik, 
számos rendezvényen ennek látható jele is volt. Szerencsére a különböző polgárőr 

egyesületeknek is növekszik a számuk, amely pozitív hatással van a kerületre. Amikor 
bekameráznak egy területet, akkor hatósugáron kívülremennek a bűnözők. A "szemetes ügyet" 
azért köszöni Kapitány úrnak, mert ha nem oldódnak meg ezek az ügyek, akkor az 
önbíráskodások száma emelkedni fog. 

Elnök: Kér mindenkit, hogy a felszólalásra rendelkezésre álló időkeretet igyekezzen betartani 
a jövőben. 

Radványi Gábor: Köztisztasági szabálysértésekre utaló passzusai még nem voltak ennek a 
beszámolónak, viszont tudja, hogy nagyon sok egyéb és komolyabb problémával kell a 
rendőrségnek megküzdeni. Ma, mint a körzet képviselőjét keresték meg a Kőrösi Csoma Sándor 
út 43-51. számú ház lakói, ahol 130 lakás van azzal, hogy az ott található dohányboltban 
alkoholt árulnak és azt az utcán elfogyasztá személyek mindennap inzultálják a lakókat, a 
lakóépület bejárati ajtajánál a gyermekeik szem láttára végzik el a szükségleteiket. Kéri, 
Kapitány urat, hogy vagy közös járőrözéssel, vagy rendőrségi akció keretében többször 
figyeljenek oda ezekre a területekre. Sajnos azokban a dohányboltokban, ahol alkoholt árulnak, 
nagyon gyakran a házak előtt végzik az emberek a szükségleteiket. Kéri a rendőrség segítségét. 

Dr. Gyetvai Tibor: Köszöni a kritikát és az elismerő szavakat is. Kéri, Tubák képviselő urat 
és Radványi Gábor alpolgármester urat, hogy a személyiségijogokat tiszteletben tartva küldjék 
meg a rendőrség részére a hozzájuk megküldött leveleket, akkor konkrétan tudnak intézkedni. 
Az Örs vezér téren reggel 6 órától este l O óráig folyamatos kint van a rendőrjárőr, az elmúlt 
hónaptól már a Közterület-felügyelettel együtt. Márciusban volt egy olyan garázdaságuk az Örs 
vezér téren, ahol a sértett elmenekült, akiről semmit nem tudnak, eközben az elkövető a 
börtönben van. Úgy gondolja, hogy az információ torzulása nem mindig a valóságot tükrözi. A 
hulladéklerakással kapcsolatban az információk a rendőrség rendelkezésére álltak, az eljárások 
adott esetben meg is indulnak, nekik azokat a bizonyítékokat kell beszerezni, amivel érdemi 
döntéssel be tudják fejezni ezeket az eljárásokat. Budapesten 20 perc az átlagos reagálási idő. 
Azok az intézkedéseket, amelyeket tesznek, azok legkevésbé olyan időpontban történnek, 
amikor az emberek ébren vannak. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, a napirendi pont vitáját lezárja. Megadja 
a szót dr. Kuczák János ezredes úrnak. 

Dr. Kuczák János: A X. kerületi Rendőrkapitányságot mindenképpen sikeres 
rendőrkapitányságként értékeli. Valóban nem biztos, hogy jó az, ha csak az elmúlt két évet 
hasonlítják össze, és az összes közterületen történt bűncselekményt kell összehasonlítani. A 
közterületen történt bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutat, de voltak olyan 
időszakok, amikor ezek ezres nagyságrendben voltak. 
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Mióta Kapitány úr itt teljesít szolgálatot, azt kell mondja, hogy évről-évre sikeresebb a X. 
kerület, egyre biztonságosabb itt élni, lakni és dolgozni. Miután megköszönte az állomány 
munkáját az évértékelőn, elégedetten távozhatott, aminek az volt az oka, hogy Polgármester úr 
néhány szóban megköszönte valamennyi kollégája munkáját és elmondta, hogy a Képviselő
testület elégedett a végzett munkával. Megköszöni az elmúlt évben nyújtott támogatást, úgy 
gondolja, hogy a Közterület-felügyelettel , polgárőrséggel, a kollégáival ennél még jobb 
közbiztonságot fognak tudni szavatolni, de legalább ilyet. 

Elnök: Megköszöni az állomány munkáját. A költségvetés már tartalmazza azokat a sorokat, 
amelyek a rendőrség munkáját támogató forrást jelölik meg, és biztosítják 2016 évre. 
Elkezdődött Kőbányán is azoknak a segélyhívó oszlopok telepítése, amit eddig csak a 
belvárosban láttak. Dr. Pap Sándor alpolgármester úr a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti 
Igazgatósága vezetőjével több egyeztetést folytatott arról, hogy Kőbányán is minél hamarabb 
jelenjenek meg ezek az oszlopok. Egyet már a Kőrösi Csoma Sándor út- Halom utca sarkán 
lehet látni, de a város több pontján fel fognak bukkanni. Bízik abban, hogy ezek is 
nagymértékben segítik azt a munkát, amelyet végez a rendőrség. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

69/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2015. évi 
tevékenységéről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

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

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, valamint változatlan tartalmú új 
közbeszerzési eljárás megindítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: 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 eljárás eredményének 
megállapítása, változatlan tartalmú új közbeszerzési eljárás megindításáról szóló napirendi pont 
tekinteté ben. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal a 173. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

70/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról, valamint változatlan tartalmú új közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
( 17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Köztemetés 
megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy 

a) a MŰDEKOR 2004 Kft. ajánlata érvénytelen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73.§ (l) bekezdés e) pontja alapján, mert az ajánlat értékelésre 
kerülő tartalmi elemeit nem az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelőerr adta meg, 
valamint 
b) a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (l) bekezdés d) és e) 
pontja alapján, mivel nem nyújtott be árindokolást a megadott határidő lejártáig, valamint a 
műszaki-szakmai alkalmasságát nem igazolta megfelelően. 

2. A Képviselő-testület a "Köztemetés megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § 
(l) bekezdés b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a "Köztemetés megrendelése keretszerződés keretében" 
tárgyú közbeszerzési eljárás -változatlan tartalmú -ismételt megindítását 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

4. napirendi pont: 
A" Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás 

nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges A "Telefonos rendszer kiépítése, 
üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás, 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. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, egyhangú szavazattal 184. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

7112016. (III. 24.) KÖKT határozat 
A" Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás nyújtása 
keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadása 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Telefonos 
rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés 
keretében" tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást az l. melléklet, a közbeszerzési 
dokumentumokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési 
szolgáltatás nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását 
j óváhagyj a. 
3. A Képviselő-testület a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési 
szolgáltatás nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárásban 2016-ban 
összesen nettó 9 OOO OOO Ft, 2017-ben összesen nettó 18 OOO OOO Ft, 2018-ban összesen nettó 
18 OOO OOO Ft és 2019-ben összesen nettó 9 OOO OOO Ft fedezetet biztosít a közbeszerzési 
eljárásban részt vevő intézmények költségvetéseiben. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály 
vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

72/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §(l) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a jogalkotásról szóló 20 l O. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következő 
normatív határozatot adja ki: 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi éves összesített közbeszerzési tervét az 
l. melléklet szerint elfogadja. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatály ba, és 2016. december 31-én hatályát 
veszti. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

l . melléklet a 7212016. (Ill. 24.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi éves összesített 
közbeszerzési terve 

A B c D 

A beszerzés 
Előzetesen 

A beszerzéstárgya Az eljárás típusa becsült nettó 
típusa 

érték (Ft) 

Hideg élelmiszer beszerzése 
Kbt. Második része szerinti 

Árubeszerzés 276 319 328 
nyílt eljárás 

Földgáz energia beszerzése a 
Kbt. Második része szerinti 

Kőbányai Önkormányzat és Árubeszerzés 104 012 700 
intézményei részére nyílt eljárás 

Köztemetési szaigáitatás Kbt. Harmadik rész 113 . §(l) 
Szaigáitatás 60 OOO OOO 

bekezdése szerinti nyílt eljárás 
Nyomdai szolgáltatások, 
valamint emblémázott Kbt. Harmadik rész 113. §(l) 
ajándéktárgyak szállítása bekezdése szerinti tárgyalásos Szaigáitatás 50 OOO OOO 
vállalkozási keretszerződés eljárás 
keretében 
"A kőbányai Ujhegyi sétány 
komplex megújítása" címen 
benyújtott pályázat alatt futó, 
Budapest X. kerület Újhegyi 
sétányhoz (a Bányató utca és Kbt. Harmadik rész 113. §(l) 
Harmat utca közötti szakasz) bekezdése szerinti hirdetmény 

Árubeszerzés 40 OOO OOO 
tartozó kültéri bútorok, nélküli tárgyalásos eljárás 
kültéri fitneszeszközök, 
kültéri játszótéri eszközök, 
berendezések szállítási, 
elhelyezési, felszerelési 
munkái 
Telefonos rendszer kiépítése, 
üzemeltetése és vezetékes Kbt. Harmadik rész 113. §(l) 

Szaigáitatás 54 OOO OOO 
távközlési szolgáltatás bekezdése szerinti nyílt eljárás 
nyújtása 
Altalános felhasználású Kbt. Második része szerinti 
villamos energia beszerzése a nyílt eljárás elektronikus Árubeszerzés 85 621 316 
Kőbányai Önkormányzat és árlejtéssei 
intézményei részére 

Bútor beszerzése a Kőbányai Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 

Önkormányzat részére bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 13 300 OOO 
nélküli eljárás 

HPV elleni védőoltás Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 

beszerzése bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 8 500 OOO 
nélküli eljárás 
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Tisztítószer beszerzése a 
Budapest Főváros X. kerület 

Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 
11. 

Kőbányai Önkormányzat által 
bekezdése szerinti hirdetmény Árubeszerzés 13 OOO OOO müködtetett köznevelési 

intézmények ellátására 
nélküli eljárás 

keretszerződés keretében 
A Polgármesteri Hivatal 

Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 
12. 

épületének felújítása 
bekezdése szerinti hirdetmény Építési beruházás 68 898 OOO 

(nyílászárók cseréje, 
zárófödém szigetelése) 

nélküli eljárás 

Digitális közterületi és 
Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 

13. 
közműtérkép készítése 

bekezdése szerinti hirdetmény Szolgáltatás 15 748 032 
nélküli eljárás 
Kbt. Harmadik rész 115. §(l) 

14. Jégpályák építése bekezdése szerinti hirdetmény Szolgáltatás 29 921 260 
nélküli eljárás 

Füzér utca 32. alatti, a 
Helytörténeti Gyűjtemény 

Kbt. Harmadik rész 113. §(l) 
15. tervezett elhelyezéséhez Építési beruházás 248 lll OOO 

kapcsolódó épületfelújítás, 
bekezdése szerinti nyílt eljárás 

átalakítás 

16. Fapótlások, faültetések 
Kbt. Harmadik rész l 13 . § (l) 

Szolgáltatás 34 803 150 
bekezdése szerinti nyílt eljárás 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2016. április-december havi működtetésével összefüggő rendőrségi 

támogatás biztosítása 
Előterjesztés: dr. Pap Sándor polgármester 

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

73/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2016. április l. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre a túlszolgálat támogatásáról kötendő megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a túlszolgálat 
támogatása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat J. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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74/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr
főkapitányság között 2016. április l. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre a közterületi térfigyelő rendszer használatáról kötendő megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő 
rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi önköltségének és intézményi térítési 

díjainak meghatározása 
Előterjesztés: Weeber Tibor alpolgármester 

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

75/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4 055 Ft/nap/fő , 

b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4 205 Ft/nap/fő, 

c) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel: 4 300Ft/nap/fő, 
d) demens betegek bentlakásos ellátása: 4 205 Ft/nap/fő, 
e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 5 760Ft/nap/fő, 

j) szociális étkeztetés: 465Ft/nap/fő, 
g) idősek nappali ellátása: O Ft, 
h) demens nappali ellátás: O Ft. 

2. Ez a határozat 2016. április l-jén lép hatály ba. 
3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 80/2015. (III. 19.) KÖKT 
határozat. 
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76/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap, 

b) étkezés egyéb költsége: 644 Ft/fő/nap, 
c) gondozás: 3 557 Ft/fő/nap, 

d) játszócsoport 4 969 Ft/fő/nap . 
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 299 71 O Ft/nap, 
b) gyermekek átmeneti otthona: 8 608 Ft/fő/nap. 

3. Ez a határozat 2016. április l-jén lép hatály ba. 
4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról 
szóló 81 /2015. (III. 19.) KÖKT határozat. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 

álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

77/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 
álláshelyének pályáztatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

a) az l. melléklet szerinti tartalommal 2016. augusztus l-jétől 2021 . július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni utca 47.), 

b) a 2. melléklet szerinti tartalommal 2016. augusztus l-jétől 2021. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 

magasabb vezetői tevékenységének ellátására. 
2. Az l. pont szerinti pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, 
továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint 
bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
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c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 
j) V ar ga Istvánt és 
k) Vermes Zoltán Lászlót. 

Határidő: 2016. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

78/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. BudapestFőváros 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 (ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb) 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. 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) 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 10. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot.

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát a 11. 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 (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát a 19. mellékletben
foglalt tartalommal módosítja, és a 20. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot.

11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Hárslevelű Óvoda (1106 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.
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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.
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. március 25-én lép hatályba.

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

79/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát az 1.
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
2. Ez a határozat 2016. március 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 79/2016. (III. 24.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/751/8/2016/IV 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. december 18. napján kiadott 
K/7860/18/2015/IV alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló …/2016. (III. 24.) KÖKT 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
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1. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 

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

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

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.” 

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

„4.  A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

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

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres,
alkalomszerű feladatok ellátása.

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával,
egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása.

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő
feladatok ellátása.

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának

a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
h) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel

(olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai
képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása.
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i) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

j) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával 
összefüggő feladatok ellátása. 

k) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek 
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, a 
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.  

l) A család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítési feladatok, 
illetve a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása. 

m) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakótelepi 
szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által végzett 
iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása. 

n) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és a 
közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai 
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással és 
azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

o) A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri 
meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

p) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása. 

q) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

r) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

s) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
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7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102031 Idősek nappali ellátása 

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

13 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

14 104043 Család és gyermekjóléti központ 

15 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

16 107051 Szociális étkeztetés 

17 107052 Házi segítségnyújtás 

18 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

19 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

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

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

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
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3 megbízási 
jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény „ 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. március „      ” 

P.H. 

Kovács Róbert 

polgármester 

 

 

2. melléklet a 79/2016. (III. 24.) KÖKT határozathoz 

 

Okirat száma: K/751/9/2016/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 



28 

1.2.2. telephelyei: 
telephely megnevezése telephely címe 

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

2 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

3 Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. 

4 LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

5 Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4. 

6 Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 

7 Együtt-egymásért Idősek Klubja 1106 Budapest, Hárslevelű utca 17/a 

8 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. 
„A” szekció földszint 006. 

9 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

10 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

11 Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

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

13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegyi sétány13-15. 

14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

15 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 

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

18 Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 47. 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

20 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 

Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

1101 apest, Pongrác út 19. 
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
megnevezése székhelye 

1 Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 

1104 Budapest, Mádi utca 86. 

2 Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. „A” szekció 
földszint 006. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

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

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

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

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, 
alkalomszerű feladatok ellátása.  

b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 
egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő 
feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának 

a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.  
f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek 

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 
h) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel 

(olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak 
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai 
képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása. 

i) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

j) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával 
összefüggő feladatok ellátása. 

k) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek 
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, a 
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.  

l) A család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítési feladatok, 
illetve a család- és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok ellátása. 

m) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, lakótelepi 
szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által végzett 
iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása. 

n) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra és a 
közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy éjszakai 
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással és 
azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

o) A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri 
meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

p) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása. 

q) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

r) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

s) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 102031 Idősek nappali ellátása 

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

12 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

13 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

14 104043 Család és gyermekjóléti központ 

15 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

16 107051 Szociális étkeztetés 

17 107052 Házi segítségnyújtás 

18 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

19 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

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

5.. A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

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

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

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. április 30. napján kelt, 216/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal jóváhagyott alapító 
okiratát visszavonom. 

Budapest, 2016. március „….” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bárka
Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2016. március   . napján kelt, 2015. január 01      . napjától
alkalmazandó K/751/8/2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Budapest, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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80/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát az 1.
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
2. Ez a határozat 2016. március 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 80/2016. (III. 24.) KÖKT határozathoz

Okirat száma: K/16282/5/2016/IV 

Módosító okirat 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. május 29. napján kiadott 
K/7859/5/2015/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .../2016. (III. 24.) KÖKT 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

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

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Kőbányai Fecskefészek 
Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

2 Kőbányai Napsugár 
Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

3 Kőbányai Apraja Falva 
Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
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4 Kőbányai Cseperedők 
Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4.  

5 Kőbányai Gyöngyike 
Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.  

6 Kőbányai Csillagfürt 
Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10.  

7 Kőbányai Apró Csodák 
Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.  

8 Kőbányai Szivárvány 
Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29. „ 

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

„2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.” 

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

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

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

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.” 

 

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

„4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által 
meghatározott szolgáltatás biztosítása.  

4.1.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889101 Bölcsődei ellátás 

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása. 
c) Az óvodai és a bölcsődei ellátásban részt vevők részére biztosított étkezéssel 

összefüggő feladatok ellátása. 
d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása. 
e) A korai fejlesztés szakmai és működtetési feladatainak ellátása. 
f) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a 

játékkölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

4.2.1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

5 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai 
feladatai 

6 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési 
feladatai 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

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

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény 
vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az 
egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály  

1 közalkalmazotti 
jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

 

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

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

 
 

Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. március „      ” 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

 
 
 

2. melléklet a 80/2016. (III. 24.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/16282/6/2016/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
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1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 
1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 
1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 
2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 
3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
4 Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 
5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
6 Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 
7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 
8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29. 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

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

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által meghatározott szolgáltatás 
biztosítása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889101 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 
a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása.
c) Az óvodai és a bölcsődei ellátásban részt vevők részére biztosított étkezéssel

összefüggő feladatok ellátása.
d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása.
e) A korai fejlesztés szakmai és működtetési feladatainak ellátása.
f) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a

játékkölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

5 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai 
feladatai 

6 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési 
feladatai 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az 
intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény  

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

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

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. május 31. napján kelt, a 304/2013. (V. 28.) KÖKT határozattal 
jóváhagyott alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. március „     ” 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen 
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2016. március… napján kelt,                                                    
napjától alkalmazandó K/16282/5/2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont:
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 

támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

81/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási 
kérelméről  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére
300 000 Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat-
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében
a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont:
A Zöld Dió Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy mennyit szánnak a díjak megvételére, mennyit a jelentkezések 
díjára?  

Elnök: Ebben a pillanatban biztosan senki nem tud konkrét választ adni. Született egy kérelem 
és ez alapján készült az előterjesztés, egyébként ez a támogatás nem első alkalommal kerül 
megítélésre. Az elmúlt évtizedekben mindig kapott ez a verseny támogatást. A támogatás 
összegét szerződés alapján használhatja fel az alapítvány. A támogatási szerződés egyébként 
ezeket a kérdéseket részletesen tartalmazza és szabályozza, és tételesen el kell számolni az 
összeggel. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatról.  

82/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Zöld Dió Alapítvány támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Dió 
Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) részére 300 000 Ft támogatást nyújt a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 
 

12. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Tóth Balázs: Kérdezi, hogy ki határozza meg, hogy ki a pályázat témafelelőse? Jól érti-e, hogy 
ennek a bizottságnak két állandó tagja van? Két helyen is meghatározzák a bizottság 
összetételét, egyszer a 6. §-ban, utána pedig a 7. §-ban is. Kérdezi, hogy nem jelent-e ez 
problémát? Kérdezi, hogy a 9. §-ban kit értenek érintett képviselőn? 
 
Elnök: Jegyző úr fog válaszolni a feltett kérdésekre. Megadja a szót Patay-Papp Judit képviselő 
asszonynak. 
 
Patay-Papp Judit: Látja, hogy a rendeletmódosítás jelentős része racionalizálásról szól, 
azonban szomorúan olvasta azt a részt, amely arról szól, hogy egy újabb döntési jogkör kerül 
ki a képviselő-testület kezéből. Tudják mindannyian, hogy Magyarország egyik neuralgikus 
pontja a közbeszerzés, a közbeszerzés elhíresülten a korrupció melegágya, nem tartja 
szerencsésnek, akár ha csak közbenső döntésről van szó, azt a képviselő-testület kezéből 
áthelyezzék a polgármester kezébe. Véleménye szerint szerencsésebb lett volna, ha rendkívüli 
képviselő-testületi ülés összehívásával orvosolják azt a problémát, hogy ne húzódjon az idők 
végezetéig egy-egy közbeszerzési eljárás. A Demokratikus Koalíció nem tudja elfogadni ezt a 
módosítást, hogy újabb jogkör kerüljön ki a képviselő-testület kezéből. 
 
Dr. Szabó Krisztián: A témafelelős a szakmai szervezetnek az a foglalkoztatottja, aki a 
közbeszerzéssel kapcsolatos előkészítő munkákat felelősként végzi. Szakmai szervezet lehet a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége, önálló költségvetési szerv, például óvoda, vagy 
bölcsőde és ezeknek a szervezeteknek a vezetője jelöli ki a beszerzés szakmai felelősét, ő a 
témafelelős. Minden beszerzés esetében a szervezet vezetője kijelöl egy témafelelőst. Ez 
magában az előkészítésben való közreműködést jelenti, azt, aki a műszaki tartalom 
összeállítását, a szakmai szervezet felelősségi körében lefolytatott eljárás esetében, adott 
esetben a teljes eljárást végigköveti, hiszen a témafelelős, illetve a szakmai szervezet az összes 
beszerzési formákon végigvonul, a közbeszerzésen, a pályázati eljáráson, versenyeztetési 
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eljáráson és a szakmai szervezeti egység hatáskörébe tartozó beszerzésen is. A bizottságokra 
vonatkozó szabályozás nem duplikálódik, az első rendelkezés a bontási bizottságról szól, a 
második pedig a bíráló bizottságról, egyébként mindkét rendelkezés a pályázati eljárást érinti. 
Egyébként rendkívül ritkán kerül sor ennek a használatára, például azért, mert a koncessziók 
ide tartoznak és az önkormányzat szinte soha nem alkalmaz koncessziós beszerzést. Hasonló 
bizottságokra vonatkozó szabályozások találhatók még ugyanígy a közbeszerzési eljárás 
tekintetében, ott a bontásra szabályozás, illetve a bíráló bizottságra hasonló. A praktikum 
alakította ki a gyakorlatukat és ezt képezik le a szabályozásban. Lényegi változás, hogy 
korábban mindenhol ott volt a jegyző, ritka, hogy minden ilyen bizottsági ülésen részt tud venni, 
általában az általa kijelöl képviselő, akinek a kijelölése nagy adminisztratív munkával járt, ezért 
jobbnak látták rendeletben rögzíteni, hogy ki az, aki képviseli a felelős vezetőket. Az érintett 
képviselő kategória, valóban nem minden esetben lehet elsőre egyértelmű. Elsősorban azokra 
a beruházással összefüggő beszerzésekre lehet gondolni, ahol egyéni képviselőt érint a 
választókerületében történt beruházás, egyébként azt is érintettnek tekintené egy adott 
eljárásban, aki arról külön érdeklődik, abban a részvételi szándékát külön jelzi, hiszen a 
képviselők számára a beszerzésekkel kapcsolatos információk, illetve ezek a fórumok 
hozzáférhetőek. Patay-Papp Judit felvetésére azt tudja elmondani, hogy jelen esetben a 
polgármesteri hatáskörök meghatározása egyrészt részben nem változik, tehát az elektronikus 
árlejtésben az ajánlatok értékelésére vonatkozó hatáskört már a legutóbbi módosítás során a 
képviselő-testület meghatározta. Egyébként mind a három itt most áttekinthetőbben, külön 
pontokba bontott polgármesteri hatáskörre azt lehet elmondani, hogy technikai típusú döntés, 
aminél a döntés objektív, nincs mérlegelés, a rendelkezésre álló információk alapján 
egyértelműen ki lehet mondani – egyébként a rendelkezésre álló információkat a bizottság, 
vagy ha az eljárás megindítója a képviselő-testület, akkor maga a képviselő-testület határozza 
meg – például azt, hogy milyen alkalmassági feltételeket kell megvizsgálni, vagy magát azt, 
hogy az eljárás elektronikus árlejtéssel történt. Egy tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassága annyit jelent, hogy az ajánlatban szereplő 
adatokat összevetik a bizottság vagy a képviselő-testület által elfogadott felhívás alkalmassági 
kritériumaival, és a polgármester annak érdekében, hogy a döntés gyorsan megszülessen és az 
eljárás folytatódhasson azt mondja, hogy megfelel vagy nem felel meg, mérlegelési lehetősége 
nincs. Az elektronikus árlejtés ajánlatainak az értékelésénél ugyanez a helyzet, gyakorlatilag az 
eljárásban részt vehet, vagy részt nem vehet minősítésről van szó ebben az esetben. Míg a licit 
előtti regisztrációs kérelem elfogadása vagy el nem fogadása megint csak a formai 
megfelelősség értékelését jelenti. Ezekben az esetekben az látható, hogy főként egyébként, 
amikor a képviselő-testület –  bár ez ritka, mert az esetek 80-90%-ában a bizottság dönt az 
eljárás megindításáról és lezárásáról is – jár el, akkor rendkívül megnehezíti az eljárás 
folytatását és egy ilyen beszerzési eljárásban néhány napos, hetes késedelem az erőteljesen 
befolyásolhatja a beszerzés sikerességét, a szerződés mielőbbi megköthetőségét, a szolgáltatás 
igénybevételét. 
 
Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata:  a rendelettervezet 9. §-ával megállapított, az R. 
30/A. § (3) bekezdésében az „érintett” szövegrész törlésre kerül. 

(179/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 179/1. módosító javaslatot. 
 
 
Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotás 
javaslatról a 179/1. módosító javaslat figyelembevételével.  
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 
1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – a 179/1. módosító javaslat figyelembevételével – az 
előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 
12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Gyömrői út – Újhegyi út – Vaspálya utca – Sibrik Miklós út által 

határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 38/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest X. kerület, Gyömrői út 
– Újhegyi út – Vaspálya utca – Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2006. (VII. 14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet.
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.

15. napirendi pont:
Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés, illetve a rendelettervezet jelentőségét szeretné pár 
szóval megvilágítani. Az elmúlt években folyamatos volt az a törekvésük, hogy az 
önkormányzat által alkotott és hatályban lévő rendeletek áttekinthetőségét, a nyilvánosságát 
minél megfelelőbb módon biztosítsák a rendelkezésükre álló technikai eszközök 
igénybevételével is. Ugyanakkor ez a rendeletállomány hordozott magában olyan adottságokat 
az elmúlt mintegy három évtized jogalkotási adottságait, amelyek a legjobb szándékuk ellenére 
is ezt a rendeletállományt áttekinthetetlenné teszik, számos már végrehajtott, azaz joghatással 
már nem bíró, vagy elavult rendelet terheli az önkormányzat rendeletállományát. Lefolytattak, 
és eredményeként előkészítettek egy rendelettervezetet, egy olyan deregulációs folyamatot, 
amely azokat az említett rendeleteket, amelyekre nincs szükség, vagy azok technikailag, 
gyakorlatilag a hatályosulásukat már elvesztették, kigyomlálják az önkormányzat rendeletei 
köréből, és el tudják mondani egy zárt felsorolással, hogy melyek azok az önkormányzati 
rendeletek, amelyek e rendelet elfogadása, illetve hatálybalépése után hatályban lesznek. 
Azokat pontosan fel tudják sorolni, azok felülvizsgálatát, végrehajtását, hatásvizsgálatát 
pontosan tudják tervezni. Ezért azt az úgynevezett fordított vagy indirekt deregulációs technikát 
javasolja alkalmazni ebben a rendeletben, amely úgy rendelkezik, hogy az önkormányzatnak 
minden olyan önkormányzati rendelete hatályát veszti, amelyről a rendelet nem mondja ki 
kifejezetten, hogy nem veszíti hatályát. Ezzel kétséget kizáró módon el tudják azt érni, hogy 
csak azok a rendeletek maradnak hatályban, amelyek biztosan hatályosulnak, biztosan szükség 
van és ezáltal teljesülnek az előbbi kívánalmak. A rendelettervezet 1. melléklete rendkívüli 
jelentőséggel bír, amely felsorolja két részre szabdalva azokat a rendeleteket, amelyek április 
1-jétől hatályosak lesznek. Egyrészt ez jelent 68 darab szabályozási tervről szóló rendeletet és 
jelent 46 más rendeletet, azaz április 1-jétől 112 darab hatályos rendelete van az 
önkormányzatnak. Az előterjesztés 2. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be azt, hogy 
egyébként melyek azok a rendeletek, amelyek bizonyossággal hatályon kívül kerülnek április 
1-jétől. Vannak olyanok, amelyeket tételesen, biztonsággal fel tudnak sorolni, ez a kisebb része 
egyébként a hatályon kívül helyezett rendeleteknek, amely mindösszesen 15 rendelet, és a 
hatályon kívül helyezett egyébként több száz rendeletnek a nagy részét a 16., 17. és 18. pontja 
tartalmazza ennek az előterjesztésnek, amely a módosító jogszabályokat, a hatályon kívül 
helyező jogszabályokat és speciális csoportként a régi költségvetési és zárszámadási 
rendeleteket jelenti, ezáltal egy áttekinthetőbb, megtisztult, valóban élő és alkalmazható 
jogrendszere áll elő az önkormányzatnak. Megköszöni munkatársai munkáját, különösen 
Egervári Éva kolléganő munkáját az előterjesztés előkészítésében. 
Somlyódy Csaba: Háromszor olvasta el az előterjesztést, mire megértette a logikáját, és a 
bizottsági ülésen sokat segített Jegyző úr szóbeli kiegészítése, hogy hogyan kell értelmezni ezt 
a dolgot. Azt gondolja, hogy nem sok helyen van ilyen egyértelműen megfogalmazva, hogy 
milyen rendeletek maradnak hatályban. Elég sziszifuszi munka volt ennek az áttekintése, és 
köszönetét fejezi ki, mert így a képviselői munkát is segíti, hogy mely rendeletek vannak 
életben.  
 
Tóth Balázs: A hatályban maradó rendeleteiknél jól érti, hogy csak technikai elhatárolódásról 
van szó? Megköszöni a munkát. 
 
Dr. Szabó Krisztián: Csak az áttekinthetőséget szolgálja az első és a második csoport 
szétbontása. A szabályozási tervek mennyisége is és a címzésének a bonyolultsága azt diktálta, 
hogy ne vegyítve, a többi rendelettel mutassák meg őket, már csak azért is mert azok jogalkotás 
technikailag is másképp kezelendők, és sajátos eljárásban alkotandók meg. Az első körbe 
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tartozó rendeletek azok, amelyekkel sokkal rugalmasabban bánhatnak. 2011 tavasza óta az 
önkormányzat legjelentősebb rendeleteit a Képviselő-testület felülvizsgálta. Nagyjából tíz az a 
rendelet, ami még élő és nem vizsgálták felül az elmúlt időszakban, de erre is van ütemtervük 
és a következőkben ezek is mind a Képviselő-testület elé kerülnek.  

Elnök: Köszöni a munkát, ismerve a szakértelmet, az alaposságot, bátran szavazhatnak. Kéri, 
szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 

további fizetőparkolási övezet kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Látszólag, amikor valahol bevezetik a parkolási díjat a lakosság számára ez 
mindig negatív élményként jelenik meg. Mint képviselő azt mondja, hogy fontos felelősséggel 
élni ezzel a dologgal, hiszen elsősorban forgalomszabályozási tevékenységről van szó, és olyan 
akkut területek problémájára kell választ adniuk, ahol a parkolás mindennapi megoldása 
végletes kihívásokat jelent az ott parkolni szándékozók részére. Bármennyire is morogtak a 
Gyakorló utcai lakótelepen a fizetős parkolás bevezetésekor, azóta lehet parkolóhelyet találni 
ezeken a helyeken. Fel kell készülniük, és a lakosságnak tudni kell, hogy azokon a területeken, 
ahol a fizetőparkolás bevezetésre kerül, meg fog oldódni a parkolási probléma, de a parkoló 
autók át fognak menni olyan területre, ahol nincs fizetőparkoló. Nem lehetnek megengedőek 
abból a szempontból, ha az építési törvényben elő van írva a megfelelő számú és mennyiségű 
parkolóhely létesítése egy-egy beruházásnál, azt ne lehessen néhány millió forinttal megváltani, 
igenis követeljék meg minden esetben a parkolóhelyek megépítését. 

Marksteinné Molnár Julianna: Rendkívül fontosnak tartja, hogy ezen a területen bevezetésre 
kerüljön a fizetőparkolási övezet, hiszen két metrómegálló is van ezen a területen, és az itt 
élőket rendkívüli módon sújtja az a helyzet, ami kialakult az elmúlt évek során. Szorgalmazza, 
hogy minél előbb valósuljon meg ezen a területen is a fizetőparkolási övezet. 

Elnök: A Képviselő-testület hoz egy döntést, de a Fővárosi Közgyűlés fogja kimondani, hogy 
ez valóban fizetőparkolási övezetté válhat-e. Ezt követően tudnak arról dönteni, hogy mikortól 
vezetik be. Ez nem holnap fog megtörténni, hiszen a költségvetésben biztosítani kell a forrást, 
hogy a megfelelő forgalomtechnikai intézkedések kivitelezhetőek legyenek. A szervezeti háttér 
megvan mindenhez. Egyeztetett a szomszéd kerület polgármesterével, ezen a területen együtt 
fognak haladni és gondolkodni, hiszen a két városrész egymást lehetetlenítené el. További 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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83/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezet kijelöléséről 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi
Budapest Főváros Közgyűlésénél a fizetőparkolási övezet kijelölését a Budapest Főváros X.
kerület, Üllői út – Ceglédi út – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – Zágrábi utca – Gém
utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését
küldje meg a főpolgármester részére a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítása céljából.
Határidő:   azonnal
Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont:
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉT_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 

2013. évi pályázata „A” jelű – Közterületek komplex megújítása keretében „A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása” projektmenedzsment feladatainak ellátására 

kötendő megbízási szerződés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

84/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. 
évi pályázata „A” jelű − Közterületek komplex megújítása keretében „A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása” projektmenedzsment feladatainak ellátására 
kötendő megbízási szerződésről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a TÉR_KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata „A” jelű − Közterületek komplex megújítása 
keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” projektmenedzsment feladatainak 
ellátására kötendő megbízási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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18. napirendi pont: 
A Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok 

építése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
 
85/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok 
építéséről  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 24.) a Budapest X., 
Harmat utca 88. szám alatti, 41191/10 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon a 
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson 
be a Magyar Kosárlabda Szövetséghez sportcsarnok építése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeres benyújtása érdekében 
adjon ki tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy az ingatlanon a KDSE sportcsarnokot építhessen 
és azt 15 évig használhassa azzal, hogy az elkészülő létesítményen tulajdonjogot nem szerez, 
az az Önkormányzat tulajdonába kerül, valamint a Magyar Állam az elnyert támogatás 
összegéig 15 évre szólóan önálló jelzálogjogot jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba 
az ingatlanra és a létrejövő sportcsarnokra a sportcélú hasznosítás biztosítása érdekében.  
3. A benyújtandó pályázat önrészét, bruttó 150 millió forintot és a pályázatban nem 
elszámolható munkálatok (előkészítés, tereprendezés, közművek stb.) elvégzéséhez szükséges 
további bruttó 20 millió forint keretösszeget az Önkormányzat pénzeszközátadási 
megállapodások alapján biztosítja a KDSE részére. A bruttó 170 millió forint fedezet a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 
(II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 21. során rendelkezésre áll. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások elkészíttetésére és a 
megállapodásoknak az Önkormányzat részéről történő aláírására.   
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője, 

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

19. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó 

támogatás iránti pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Dr. Pap Sándor: Örömmel konstatálhatják, hogy a lakóközösségek elektronikus 
megfigyelőrendszereinek támogatására kiírt pályázat évről-évre sikeres és szerencsére egyre 
több társasház és lakásszövetkezet van, amely él ezzel a lehetőséggel, amelyet az önkormányzat 
biztosít. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a biztosított keretből a hagyományos építési móddal 
épült házaknak 40%-ot, az iparosított technológiával épülteknek 60%-ot határoztak meg. Ebben 
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a pályázatban az összes pályázat panelépületre érkezett, ezért biztosítani kell a 
keretmegemelését, hogy a summa keret lefedje a beérkezett pályázói igényeket. Több mint 3 
millió forintot fognak odaadni társasházaknak, lakásszövetkezeteknek. 

Tóth Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Nem tudta letölteni az anyagot, ezért segítséget kér. 
Tubák István: Jó dolognak tartja a kamerarendszer kiépítésének támogatását, viszont nagyon 
sok esetben olvassák rendőrségi oldalakon, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kéri 
bizonyos bűncselekmények elkövetőinek a kézre kerítése szempontjából. Nagyon sok esetben 
ezek a kamerák olyan gyenge minőségű képet készítenek, hogy az elkövető, még ha szemben 
is van a kamerával, akkor is felismerhetetlen. Kérdezi, van-e arra lehetőség, hogy a pályázatban 
megszabják azt, hogy a kameráknak minőségi elvárása legyen? 

Somlyódy Csaba: Nem híve annak, hogy a Képviselő-testület elé különös eljárásrendben 
kerüljenek az előterjesztések, de ebben az esetben, még az utolsó pillanatig a lakosságnak volt 
lehetősége beadni a pályázatot. Kifejezetten meg kell köszönni, hogy ez anyag, ilyen eljárási 
rendben került a Képviselő-testület elé. Sajnálja, hogy pár lakóközösség nem élt ezzel a 
lehetőséggel. 

Dr. Pap Sándor: A legelső pályázat kiírásától része a pályázati kiírásnak egy műszaki 
minimumkövetelmény, amelyet a témában jártas szakértő bevonásával állítottak össze. A 
pályázatnak megfelelő, műszaki tartalommal felszerelt rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy szükség esetén a felvételen szereplő személyeket azonosítani tudják. 

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

86/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az 1. melléklet szerint dönt.
2. Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződés abban
az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló határidőben a pályázó a Polgármesteri
Hivatal felhívásában szereplő nyilatkozatokat benyújtja.
3. A Képviselő-testület az 1. melléklet 3., 10., 11. és 12. pontjában meghatározott pályázók
esetében a támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval köti meg.
A támogatási összeg kifizetése – a szerződés szerinti teljesítés esetén – a vállalkozó részére
történik.
4. A Képviselő-testület a X. Ker. Kerepesi úti 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet pályázatát
érvénytelennek minősíti.
5. A Képviselő-testület az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás
iránti pályázatok finanszírozásához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7.
sorának (Általános tartalék) terhére 1 271 979 Ft összegű fedezetet biztosít.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás
folyósítása iránt intézkedjék.
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Határidő:   2016. április 30. 
Feladatkörében érintett:   a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
   a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 

20. napirendi pont: 
A 2016. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 
 
Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1. pontjában szereplő fa) 
alpont az alábbiak szerint módosul: 
 „fa) Kutyaszépségverseny (2016. május 21[-22].) és” 
Indokolás: a rendezvény csak egynapos lesz. 

(163/1. módosító javaslat) 
 
Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
 
87/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a 2016. évben tervezett kerületszépítő akciókról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el:  

a) kerületi takarítási akció a Föld napján (2016. április 22. és 23.), 
b) „Virágot a szemét helyére” akció, 
c) zöldhulladék gyűjtése, 
d) „Virágos Kőbánya” közterületi virágültetési akció, 
e) „Madarak és Fák Napja” akció, valamint 
f) kutyafuttatók népszerűsítési akciói keretében 

fa) Kutyaszépségverseny (2016. május 21.) és 
fb) Állatok Világnapja (2016. október 8.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki, és 
intézkedjék a programok szükség szerinti meghirdetéséről, lebonyolításáról. 
Határidő:   1. a) pont: 2016. április 23. 
    1. b-d) pont: 2016. június 15. 
    1. e) pont: 2016. október 15. 
    1. f) pont fa) alpont: 2016. május 31. 
    1. f) pont fb) alpont: 2016. október 15. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
    a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 

21. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: A Felügyelő Bizottság a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítását a felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Hozzászólásra 
nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
 
88/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
 

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

23. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IV. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja.  
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
 
Elnök: A Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 
 
 

24. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat járdakoncepciója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Köszönti a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársait. Kéri, akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Somlyódy Csaba: Nagy öröm a számára, hogy a lakáskataszter után, amelyet szintén a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. készített el, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
nyilvántartásán túlmenően most a járdákról is van kataszterük, amely tartalmazza azok műszaki 
paramétereit, a minőségét, a beavatkozás szükségességét és lehetőségeit. Szintén azon anyagok 
közé tartozik, amire nem nagyon jellemző, hogy a budapesti önkormányzatok ilyennel 
rendelkeznének. Megköszöni a résztvevők munkáját. Felhívja a figyelmet, hogy 150 év alatt 
tudnák most felújítani, ebben a tempóban az összes járdát, a szakma pedig azt mondja, hogy 30 
évenként kellene. Horribilis összeget költenek járdára, nem hiszi, hogy az önkormányzatnak 
lesz lehetősége arra, hogy 30 évenként újítsa fel a járdákat, ezért törekedni kell arra, hogy a 
lehető legracionálisabban tegyék ezt. 

Elnök: Hosszú évekig kevés figyelmet fordítottak erre a feladatra. 2010 előtt alig költöttek 
járdára, azt követően évi 10 millió forint körül, tavaly már 30 millió forintot, idén már 80 millió 
forint szerepel a költségvetésben.  

Dr. Pap Sándor: Megköszöni a járdakoncepciót a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
munkatársainak, elsősorban Szarvasi Ákosnak és Tóth Péternek, amely sem fontosságában, sem 
alaposságában nem marad el az eddig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített átfogó 
koncepcióktól. A járdakoncepciót folyamatosan felülvizsgálják, egyrészt a kerületi útfelügyelő, 
másrészt a képviselők, sőt Kőbánya teljes lakossága közre fog működni ebben a bejelentések 
kapcsán. Évente egyre növekvő mértékben költenek arra, hogy a járdáik balesetmentes 
közlekedésre alkalmasak legyenek.  

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

89/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat járdakoncepciójáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet
szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat járdakoncepcióját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a járdakoncepció
végrehajtásáról.
Határidő: folyamatos 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokról. 

90/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 3. szám alatti, 39072/0/A/1
helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 319 000 Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2 319 000 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 1 623 300
Ft összegnek részletekben történő megfizetését.
4. A Vevő az 1. pontban meghatározott vételár 30%-át – 695 700 Ft összeget – a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő – 136 266 Ft/hó – részletben köteles megfizetni.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

91/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 4. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 4. szám alatti, 39072/0/A/2
helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 628 000 Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2 628 000 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 1 839 600
Ft összegnek részletekben történő megfizetését.
4. A Vevő az 1. pontban meghatározott vételár 30%-át – 788 400 Ft összeget – a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő – 154 423 Ft/hó – részletben köteles megfizetni.
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

92/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 29/b alagsor 5. szám alatti, 39072/0/A/3
helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 474 000 Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2 474 000 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 1 731 800
Ft összegnek részletekben történő megfizetését.
4. A Vevő az 1. pontban meghatározott vételár 30%-át – 742 200 Ft összeget – a
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét
tizenkét havi egyenlő – 145 374 Ft/hó – részletben köteles megfizetni.
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5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet 4. szám 

alatti lakás elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

93/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet 4. szám 
alatti lakás elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. G. lépcsőház II. emelet
4. szám alatti, 41397/2/A/135 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti.
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 833 800 Ft összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

27. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő ingatlanok megvásárlása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

94/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatt lévő ingatlanok megvásárlásáról 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést az OTP Bank Nyrt. (székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44)
tulajdonát képező Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti 41796/0/A/11 (58 m2),
41796/0/A/12 (43 m2) és 41796/0/A/13 (64 m2) helyrajzi számú lakás ingatlanok
megvásárlására 25 312 000 Ft összegű (41796/0/A/11 hrsz.-ú ingatlan 8 202 000 Ft,
41796/0/A/12 hrsz.-ú ingatlan 6 081 000 Ft, 41796/0/A/13 hrsz.-ú ingatlan 11 029 000 Ft)
vételáron.
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2. A Képviselő-testület az ingatlanok vételárának fedezetét, 25 312 000 Ft összeget a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sorának (Polgármester általános tartaléka) terhére
biztosítja.
Határidő: 2016. március 31.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 7. számú nem lakás 

céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Sport Club részére történő térítésmentes 
használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

95/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 7. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Sport Club részére történő térítésmentes 
használatba adásáról  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Halom utca 42. szám alatti 3. épületben lévő 7. számú, 10 m2 alapterületű helyiséget
(helyrajzi szám: 41446) a Kőbányai Sport Club (székhelye: 1102 Budapest, Ihász utca 24.,
adószáma: 19805322-1-42, nyilvántartási száma: 937/1990, képviseli dr. György István elnök
megbízásából Geletáné Lang Erzsébet) részére raktározás céljára 2016. április 1. napjától
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével térítésmentes használatba adja azzal,
hogy a közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni.
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 000 Ft összegben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

29. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Bihari utca 8/c szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiségnek a Külső-Üllői úti Református Egyházközség számára történő térítésmentes 
használatba adása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

96/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 8/c szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek a  Külső-Üllői úti Református Egyházközség számára történő térítésmentes 
használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X.
kerület, Bihari utca 8/c szám alatt lévő, 304 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38317/8)
a Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközség (székhelye: 1107 Budapest, Bihari utca
9/a, Statisztikai számjele: 19818362-9491-559-01, adószáma: 19818362-1-42, képviseli: Kiss
Sámson Endre lelkipásztor) részére hitéleti, közösségszervező és szeretetszolgálati tevékenység
céljára, 2016. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével
térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni.
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 15 000 Ft összegben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Kéri, szavazzanak arról. hogy 31. napirendi pontként tárgyalják a Budapest X., Kis 
MÁV-telep 38916/7-39816/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
történő átvételéről szóló előterjesztést. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal 31. napirendi pontként tárgyalja a Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7-39816/12 
helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételéről szóló 
előterjesztést. [97/2016. (III. 24.)]. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont:
A Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7–38916/12 helyrajzi számú ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvétele 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri Jegyző urat, ismertesse azokat az apróbb módosításokat, amelyeket nem ismert 
korábban a Képviselő-testület. 

Dr. Szabó Krisztián: 2015. december 17-én megtárgyalta a Képviselő-testület az 
előterjesztést, illetve a szerződéstervezetet és el is fogadta. Akkor a szerződéstervezetben nem 
tudtak szerepelni az MNV Zrt. bizonyos észrevételei, mert azokat az előző napon kapták meg, 
nem egyeztettek, nem láttak lehetőséget arra, hogy a Képviselő-testület elé tudja Polgármester 
úr terjeszteni. Ezt követően egyeztettek a MNV Zrt.-vel, ahol is ezeket az utólag felmerült 
észrevételeket vizsgálták meg, ezek közül egy kivételével megegyezésre tudtak jutni. Az MNV 
Zrt.-nek technikai jellegű kérései voltak az ingatlanok felsorolásával kapcsolatban. 
Megjelenítettek az áfa-mentességre egy mondatot, illetve az MNV Zrt. frissítette a folyamatban 
lévő perekre, és a lezárt perekre vonatkozó információkat a szerződésben, ezeknek joghatása 
nincs. A szöveg változásában két elemet, akkor nem tudtak elfogadni, amiben 
kompromisszumot kötöttek. Az egyik arról szólt, hogy az Önkormányzatnak az MNV Zrt. 
szerint el kellett volna végezni egy környezeti kármentességi vizsgálatot, ennek nem látták 
lehetőségét, hogy szerepeljen a szerződésben, ezt el is fogadta az MNV Zrt., illetve szerepelt 
az a bizonyos rendelkezés, amelyre Polgármester úr utalt, amely szerint az MNV Zrt. utolsó 
pillanatban érkezett észrevételében rögzíteni kívánta a szerződésben, hogy a MÁV-telepen lévő 
orvosi rendelő helyiségeiért, ingatlanrészeiért, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jogcím 
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nélküli használatában áll az idők kezdete óta, kéri az átvételtől számítva a használati díjat ezután 
az ingatlan után, tehát 2014 júniusától a szerződésük hatályosulásáig tartó időtartamra. Ezzel 
az Önkormányzat nem értett egyet két okból, egyrészt mert soha az elmúlt év tárgyalásai során 
ez a kérdés nem merült fel, a közüzemi díjak mindig szerepeltek a szerződésben és ezeket az 
Önkormányzat tudomásul is vette, viszont használati díjról nem volt szó, és nem látták indokát, 
hogy ez a hirtelen felmerült észrevétel megjelenjen a szerződésben. Tartalmilag azért sem 
tudnak ezzel egyetérteni, mert az önkormányzat igazolni tudja, illetve a tények azt bizonyítják, 
hogy már az Önkormányzat jogelődje a X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága is ingyenesen 
használta ezt az ingatlant. Nem volt sem bérleti szerződés, sem egyéb használati megállapodás, 
nem fizetett soha az Önkormányzat, és a MÁV Zrt.-nél sincsenek olyan iratok, amelyek ennek 
az ellenkezőjét igazolnák. Jelenleg a Képviselő-testület előtt lévő szerződéstervezet ennek az 
egy rendelkezésnek a kivételével teljes egészében megegyezik az MNV Zrt. által véglegesként 
előállított és általuk elfogadott szerződéstervezettel. Az orvosi rendelő használatidíj kérdését 
nem sikerült tisztázni annak ellenére sem, hogy a MÁV Zrt. úgy nyilatkozott, hogy vélhetően 
az ingyenesség mindig is fennállt és nem tud ennek ellenkező bizonyítékáról, illetve az 
Önkormányzat igazolta, hogy kötelező közfeladatot, háziorvosi ellátást nyújt szolgáltatási 
szerződés útján ebben az ingatlanban. Ennek ellenére az MNV Zrt. a legutóbbi, tegnapelőtt esti 
nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy mindezektől tekintsenek el és mégis fizessen az 
Önkormányzat használati díjat. Polgármester úr tegnapi válaszlevelében megfogalmazta újra az 
érveiket és a bizonyítékokat, rávilágítottak az ellentmondásra, amely az MNV Zrt. elmúlt 
négynapi nyilatkozataiban egyértelműen megviláglott, és jelezte, hogy ez az előterjesztés 
kerülhet benyújtásra a Képviselő-testület elé. 

Elnök: Ha elfogadja a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő döntési javaslatot és 
szerződéstervezetet, az még nem jelenti azt, hogy az MNV Zrt. is el fogja fogadni, de ha igen, 
akkor napokon belül aláírhatóvá válna a szerződés anélkül, hogy a Képviselő-testületnek azt 
újra kellene tárgyalnia. Amennyiben az MNV Zrt.-vel folytatódik a huzavona, akkor nyilván a 
Képviselő-testületnek ebben újabb feladata lesz, bár nem szívesen engedne abból, hogy az 
orvosi rendelőért ne fizessen az önkormányzat, hiszen nemcsak használták, de az önkormányzat 
gondoskodott az épület állagának a megóvásáról, felújításáról is az elmúlt évtizedekben. Tudná 
még sorolni, hogy mennyit költöttek a MÁV-telepre annak érdekében, hogy működtethető 
legyen, miközben nem lett volna a feladatuk és kötelességük. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

98/2016. (III. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7–38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba történő átvételéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a
Budapest X., Kis MÁV-telep, 38916/7–38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes
tulajdonba vételére vonatkozó szándékát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának átruházása
érdekében szükséges intézkedések megtételére és az átvételről szóló megállapodás 1. melléklet
szerinti tartalommal történő aláírására.
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3. A Képviselő-testület a Budapest X., Kis MÁV-telep 38916/7–38916/12 helyrajzi számú
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételéről szóló 452/2015. (XII. 17.)
KÖKT határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont:
Dr. Gönczöl Veronika háziorvos Batthyány-Strattmann László-díjra történő 

felterjesztése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 31. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

32. napirendi pont:
A Bergerwagen 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 32. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

33. napirendi pont:
A Beváti Kft. által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilonok 

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 33. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

34. napirendi pont:
Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása 

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

ZÁRT ÜLÉS 

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. április 21-én ( csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.30 óra. 

Kovács 
polgár 

eln 

K.m.f.



59

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 

,/ interpelláció 

,/ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2016. március 24-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 
t/1\._,-

· ···-···~······························· 
(\CI Xib1 

· ~· ·J ... ····~ ··· · ··· ~ ····· ............... ········· 
-~ ····· '~\············ · ···· · ········· 

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 

10. 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 



Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor ......... et. .. ~ ...................... .. 
...... 'qt10. ............................... . 
wű~ ~~ 

············ O-G ··· U ~ ····························· 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 
~ .... ~ ................... -:J. .................. . 

Ehrenberger Krisztina ·····~························ 
·w.o! J 

...... ,.!ic~··························· FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő ··················································· 

Kálmánné Szabó Judit -\aJ , 1 ~~ '\~~ 
'"'~"'"'"'"' Ű"'''''"'''''"''''"''' 

\ l _----4_~ 
················· ································· Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna J<~ ............... v ............................. . 
Dr. Korpai Anita ··················································· 

Dr. Mózer Éva .... ci!J.. .. ~~······························ 
Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 
D / t 
V' O( w cM--··················································· 

Rappi Gabriella 

Szász József ....... : .... ~ .................... . 
Török Andrea 

Végh Erzsébet 
l ~ 

... .' .. l.~·································· 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor ·· ····· ·~·············· · · 
Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes .,--·--c ... ---- ~ ---................................. ~ ............. . 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fe hér Gyöngyi ··················································· 

Gardi József ········ ·············· ··· ··························· 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella ................................................................... 

Győrffy László ··································································· 

Hancz Sándor ········· ·········································· 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

... > .... ) ........................................................ . 
·' ~ ~ ~ 

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

Lajtai Ferencné .... ~~. ~ .. ~ .. ! ........ ... . 

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 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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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 NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A" Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távközlési szolgáltatás 
nyújtása keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
szóló döntéshez, 

amely a 2016. március 24-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor x 
6. Gál Judit x· 
5. Gazdag Ferene x· 
8. Mácsik András )( 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x· 
10. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien x 
12. Radványi Gábor )( 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs y 
15. Tubák István x· 
16. Varga István x 
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 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §(2) bekezdése alapján. 

J.( l 
Kovács Róbert 
polgármester 



A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Köztemetési szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról, változatlan tartalmú új 

közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntéshez, 

amely a 2016. március 24-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester X' 
2. Agócs Zsolt 'X 
3. Bányai Tibor Péter x 
4. dr. Fejér Tibor x 
6. Gál Judit x 
5. Gazdag Ferenc x 
8. Mácsik András x· 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
l O. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien y 
12. Radványi Gábor X' 
13. Somlyódy Csaba 

>< 
14. Tóth Balázs x· 
15. Tubák István )( 
16. Varga István x 
17. Weeber Tibor x 
A közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi C VIII. törvény 2 7. § (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. 

ot-t~ 
Kovács Róbert 

polgármester 



Az SZMSZ-ünkben rögzítettek szerint kérdést kívánok feltenni a 2016. március 24. Képviselő Testületi 

ülésen Polgármester Úrhoz! 

1. Hol tart a Nemes utca -- Hortobágyi utca sarkán lévő magáningatlanon létesített illegális, 

törvénybe ütköző szeméttelep ügye? 

2. Hajlandó-e Polgármester Úr együttműködni abban, hogy felterjesztési jogunkkal élve 

kezdeményezzük, hogy az adott terület, jelen esetben kerület területén létesülő illegális 

szemétlerakók esetében a törvény tegye lehetövé a területi (kerületi) önkormányzat azon 

jogát, hogy soron kívül, a jog~~értést észlelve az első felszólítás után Uegyző által), annak · 

figyelmen kívül hagyásakor intézkedhessen a jogsértő állapot megszüntetése ügyében, azt 

kiszámiázva a telektulajdonos felé-? Mindezen intézkedés csak a természetes személy 

tulajdonába lévő telkekre vonatkozna. 

Várom megtisztelő válaszát: 

Budapest, 2016. március 22 . 

3.~ 
képviselő 




