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Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány~ KépviselŐ tMthé e 2016. 
június 23-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület1.Kőbányai..Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. e •. J 15.). ~-' 
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k 1.Zó0l ~2Q1G/X · __ _ /.fprd?f Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 
Gazdag Fe ren c 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedüs Károly aljegyző 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 

Kőbányai Görög Önkormányzat 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Kőbányai Szerb Önkormányzat 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
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Távolmaradás oka 
külfóldön való tartózkodás 
személyes okok 

Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Rappi Gabriella 
dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Szász József 
dr. Horváth Tivadar 

Gardi József 
Kollátosz Jorgosz 
Bacsa Gyula 
Szabó Bogdán Árpád 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
Jógáné Szabados Henrietta 



Jegyzői Főosztály Jogi Osztály dr. Éder Gábor 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Nagy Jolán 
dr. Szabados Ottó 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 

dr. Aziz-Malak Nóra 
Czanka Lajosné 
Babics Attiláné 

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

Somlyódy Csaba azonnali kérdést nyújtott be a polgármesterhez "A Parlament által 
elfogadott új törvényben egy táblázat alapján egyes önkormányzatoknak 
úgynevezett szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja elő. Érinti bejizefőként 
Kőbányát ez a törvényi változás, és ha igen milyen nagyságrendet ér el ennek 
összege? címmel. 

Tóth Balázs azonnali kérdést nyújtott be a polgármesterhez "Miért és milyen okból 
történt a padok eltávolítása a Kőrösi Csoma sétányról? címmel. 

Elnök: Megadja a szót Somlyódy Csaba képviselő úrnak, hogy feltegye az azonnali kérdését. 

Somlyódy Csaba: A napokban a Parlament döntést hozott egy törvénycsomag keretében 
szabályozta az önkormányzatokra vonatkozóan az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás 
kérdését, amely egy képlet alapján egy táblázat kitöltésével megtudható, hogy mennyi pénzt 
fizetnek az egyes önkormányzatok, akik az adóerő tekintetében olyan helyen állnak, hogy erre 
a befizetésre alkalmasak, és ez számos önkormányzatot érint. Kérdezi, hogy ez a törvény 
hogyan érinti a Kőbányai Önkormányzatot? Történt-e már számítás arra, hogy ezen táblázat 
alapján körülbelül milyen nagyságrendű elvonás történik ebben a tekintetben? 

Elnök: Természetesen, ha az önkormányzattól elvesznek feladatot, akkor ez nyilván a források 
átszervezésével együtt kell járjon, tehát Kőbányát érinteni fogja, mint ahogy érintette a 
fenntartóváltozás is az elmúlt évek során. Természetesen készültek számítások is, ezek a 
számítások idei adatokon alapulnak, illetve nem ismerik a többi önkormányzat 
teljesítőképességét és nyilván az 50 milliárd forint majd sok-sok önkormányzat között lesz 
felosztva. Számításaik szerint a legrosszabb esetben ez 850 millió forintot fog jelenteni, 
pesszimista számítások szerint mínusz l 00-200 millió forintot jelenthet, más számítások szerint 
akár plusz 200-300 millió forintot is, csak a működési kiadásokra vonatkozik ez a számítás, 
felhalmozásra nem tekint ki. Ha felhalmozással együtt vizsgálják, akkor azt lehet mondani, 
hogy nullszaldó vagy a pozitívabb számjöhet ki. 
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Elnök: Megadja a szót Tóth Balázs képviselő úrnak. 

Tóth Balázs: Egyik napról a másikra eltűntek a padok a Körösi Csoma sétányróL Kérdezi, 
hogy az Önkormányzat távolíttatta-e el a padokat, ha nem akkor tudják-e, hogy ki, milyen 
okból? Ha az Önkormányzat, akkor mi volt a célja a padok eltávolításának? A kőbányai 
közösségi portálokon számos bejegyzés született ezzel kapcsolatban, sokan hiányolják a 
padokat. Van olyan bejegyzés, amely azt mondja, hogy a hajléktalanok ne tudjanak a padokon 
ücsörögni, feküdni, ezt viszont túl drasztikus megoldásnak találná, hiszen a kőbányai polgárok 
közössége lesz szegényebb ezzel a dologgal. 

Elnök: A padok nem egyik napról a másikra tűntek el a sétányról, hanem az elmúlt évek során 
folyamatosan kellett szűkíteni a sétányon elhelyezett padok számát. A Körösi Csoma sétány az 
Önkormányzathoz tartozik, a KÖKERT Kft. végzi a napi gondozását, takarítását, tehát 
folyamatosan kellett szűkíteni a padok számát. Az elmúlt napokban sor került a padok jelentős 
részének a sétányon történő megszüntetésére, de vannak pontok, ahol még léteznek. Sajnos 
közegészségügyi szempontból tarthatatlanná vált a padok környezete. Ezeket a padokat 
festéssel már nem tudják megóvni, illetve a környezetüket nem tudják fertőtleníteni. Jelen 
pillanatban is a sétány jelentős része klórmésszel van felszórva, hogy az emberi ürüléktől, 
fekáliától meg lehessen tisztítani. Természetesen ez átmeneti állapot, azok az utcabútorok 
megrendelésre kerültek, amelyek más típusú használatát biztosítják az ülőalkalmatosságoknak 
a sétányon, például a padkán történő ülőalkalmatosságak elhelyezése, egyszemélyes 
ülőeszközök, utcabútorok Ezzel egyidejűlegkértea rendőrségnek és a közterület-felügyeletnek 
is a fokozottjelenJétét a sétányon, hiszen az elmúlt hónapok során, bár azt lehet mondani, hogy 
évek alatt eljutottak odáig, hogy normális módon, közösségi térként a sétányukat nem lehetett 
használni. Itt nem a hajléktalanokra gondol elsősorban, nyilván ők is jelen vannak a sétányon, 
hanem megjelentek nagy számban alkoholt fogyaszták és egyéb olyan köztisztasági 
szabályokat sértők, amelyek ellen határozottan fel kell lépni az ott élők jelentős részének 
sokszori, sürgető, határozott kérése alapján, érdekében. 

Napirend előtt Szalainé Tímár Szilvia védőnő köszöntésére kerül sor, aki 2016-ban elnyerte az 
Év védőnője címet. 

Elnök: Bejelenti, hogy Szalainé Tímár Szilvia védönö 2016-ban az Év védőnője lett. Az Év 
védőnője díjat 2011-ben alapították, a szakmai bírálók mellett neves közéleti szerepiökből álló 
zsűri, kismamák szavazata alapján választják meg minden évben azt a három védőnőt, aki négy 
kategóriában elismerést kaphat. Szalainé Tímár Szilvia a nagyvárosok kategóriájában kapta ezt 
az elismerést, a Zsivaj utcai orvosi rendelőben dolgozik. Szívből gratulál a Képviselő-testület 
nevében a díjazottnak (A Képviselő-testület megtapsalta a kitüntetettet). Idéz a honlapról, egy 
anyuka véleményéből "Személyében ismerhettem meg az igazi, elhivatott, szívből és szüntelen 
lelkesedéssel dolgozó védőnőt, aki imádja a szakmáját, a gyerekeket, kisbabákat, ésszeretettel 
végzi a munkáját, akár munkaidőn kívül is." 

3 



Elnök: Két haláleset történt az elmúlt ülésük óta. Bánáti Rudolf volt képviselőtársuk, 

nyugállományú ezredes, életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatására a Fiumei úti temetőben 
kerül sor 2016. június 29-én l O órakor a szóróparcellában. 2016. június 16-án 87 éves korában 
elhunyt Davidavies Lászlóné, akit 2003-ban Kőbányáért-díjban részesített a Képviselő-testület. 
Hangyaszorgalmú, kitartó, utolsó pillanatig végzett munkája mindannyiuk számára ismert úgy 
az egészségügy, mint a szociális területen. Kéri, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek 
az elhunytakra. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Révész Máriusz országgyűlési képviselő 
kormánybiztosí kinevezést kapott. Jó és eredményes munkát kívánnak neki, bíznak abban, hogy 
tevékenysége a kerület javát is jól szolgálja majd. 

Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről ad tájékoztatást: 

Az alapkő letétele után eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor már át is tudtak adni létesítményeket, 
május-június gazdag volt e tekintetben. A TÉR_KÖZ pályázat keretében megújított Újhegyi 
sétány avatására került sor. A sétány szinte a nap minden szakában közösségi térként 
funkcionál, működik. Bízik abban, hogy az intenzív használat ellenére sokáig jó állapotban tud 
maradni, Kőbányának ez a szép, új főutcája. Meggyőződése, hogy megoldásaiban, 
minőségében kiemelkedik a fővárosi lakótelepi főutcák közül. Megköszöni mindenki 
közreműködését, aki a munkában részt vett. 
Sokan várták a kőbányai polgárok közül, hogy a rövid időre bezárt Okmányiroda újra 
megnyissa a kapuit. Budapesten megnyílt a 30. felújított új kormányablak, amelyet a múlt héten 
adtak át dr. Baltay Tímea helyettes államtitkár asszonnyal, dr. György István 
kormánymegbízott úrral, jelen volt Révész Máriusz képviselő úr, illetve köszönti most is dr. 
Horváth Tivadar hivatalvezető urat, aki véleménye szerint büszkén vette birtokba a felújított 
intézményt. Valóban nagyon korszeru, jó megoldásokat tartalmazó, XXI. századi ügyintézési 
lehetőséget biztosító, ügyfélbarát kormányablakot tudtak avatni. 
Megtekintették az elmúlt napokban a folyó beruházásaikat is, mind az Állomás utcai 
ügyfélközpont, mind a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde átalakítása, a Kerepesi úti orvosi rendelő 
átalakítása, építése a tervezett ütemezés szerint halad. 
Május utolsó szombatján egy újszerű rendezvényre került sor. Kőbányán Balkán estet tartottak 
három nemzetiség közreműködésével, görög, szerb, bolgár nemzetiségek együttműködésében. 
Május utolsó vasáruapja hagyományosan a gyermekeké volt. Újhegyen háromnapos 
rendezvénysorozatot tartottak, a sétányavató, Balkán est után került sor vasárnap délelőtt a 
Mélytónál a gyermeknapi rendezvényre. 
Radványi Gábor alpolgármester úr tartott beszédet a nemzeti összetartozás napja alkalmából a 
Pongrácz úti Föltámadott Krisztus templomban. Sajnos nem tudott részt venni, de ahogy 
hallotta kevés résztvevő volt, tenniük kell azért, hogy többen részt tudjanak venni ezeken az 
ünnepségeken. 
Alpolgármester úr köszöntötte azokat a tanulókat, akik kiváló eredményt értek el és az iskolák 
ajánlása alapján a kerület elismerte a munkájukat, 4-4 tanulót minden X. kerületi tankerülethez 
tartozó intézménybőL Gratulál az elért eredményeikhez. 
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Június hónapban három államtitkár is vendége volt Kőbányának különböző rendezvényeket 
Rétvári Bence államtitkár úr a Mindenki Templomában az Emberbarát Alapítvány által 
szervezett szenvedélybetegségekkel foglalkozó konferencián vett részt. Államtitkár úr vázolta, 
hogy a közeljövőben és hosszabb távon is milyen kmmányzati intézkedések várhatóak a 
szenvedélybetegségek komplex kezelése terén. Vendégük volt Szlovák Katalin család- és 
ifjúsági ügyekért felelős államtitkár, aki a kormány családpolitikájáról, kiemelten a családi 
otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról tartott előadást. Az elmúlt héten 
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár úrral 
tartottak sajtótájékoztatót a Kőbányai Fekete István Általános Iskolában. 

Gratulál Potos Ilonának, aki az elmúlt négy esztendőben a Kőbányai Sportszövetség elnöki 
tisztségét töltötte be, és akit a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás 
kollégium tagjává választották. Balogh Zoltán miniszter úrtól múlt hónapban vehette át a 
megbízást. További jó munkát kívánnak neki e területen is. Bíznak abban, hogy ez a 
tevékenysége jól szolgálja majd a kőbányai civil szervezetek, sportegyesületek müködését. 
Ma indul a Szent László napok rendezvénysorozat, amelyre tisztelettel vár mindenkit az ünnepi 
képviselő-testületi ülésre, a kőbányai kitüntetések, elismerések átadására. Holnap 17.30 órakor 
a Körösi Csoma sétányon szabadtéri kiállítás keretében fognak megemlékezni egy tárlat 
megnyitásával Hofi Gézára, a kerület díszpolgárára. Meghívásos pályázat alapján karikatúristák 
rajzoltak, emlékeztek a népszerű humoristára, ezeket a karikatúrákat fogják elhelyezni a 
sétányra. Újdonság a főzőverseny, bíztat mindenkit, hogy a verseny kóstolásában mindenki 
aktívban vegyen részt. A testvérvárosaikból népes delegáció érkezik Kőbányára, 16 fő, 

Párkányból, Balánbányáról, Vinkovciból, Jaroslawból, Letovicéből. Szent László napi futásra 
Mácsik András képviselő úr nevezett be. A koszorúzásra vasárnap kerül sor 16.30 órától kerül 
sor. A pincelátogatást idén új elemekkel gazdagították, például metrószerelvények 
száguldoznak az alagútban. Minden időpont elkelt, közel kétezren jelentkeztek. A 
Polgármesteri Hivatal is nyitva lesz, várják az érdeklődőket. 

Bejelenti továbbá, hogy a meghívóban 6. és 21. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került 
benyújtásra. A 22. sorszámmal szereplő előterjesztést az előterjesztő visszavonta. 

Javasolja napirendre venni, a zárt ülés előtti tárgyalással 22. Az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját forrásának biztosítása, valamint az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázaton történő részvételről és a 
saját forrás biztosítása, valamint a 23. sorszámmal A Kőbányai Széchenyi István Magyar
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület 
részére történő térítésmentes használatba adása tárgyú előterjesztéseket Felhívja a figyelmet, 
hogy a napirendre vételhez minősített többség szükséges. Kéri, szavazzanak a javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a zárt ülés előtti tárgyalással az alábbi 
előterjesztéseket 

22. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat 
saját forrásának biztosítása, valamint az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása című pályázaton történő részvételről és a saját forrás biztosítása (376. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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23. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adása (375. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

[22612016. (VI. 23.)] 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a 
226/2016. (VI. 23.) módosító javaslat figyelembevételével. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja e/[22712016. (VI. 23.)/: 

l. Somlyódy Csaba interpellációja: A Kőbányai Önkormányzat magáncégekkel 
kapcsolatos peres ügyeinek alakulása és az ebből származó veszteségek 

2. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 
pályázatának elbírálása (344. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. 
évi tevékenységéről (360. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata (332. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 
20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (342. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapítása (345. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló (374. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 
37/2016. (II. 18.) KÖKT határozat módosítása (341. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. Az intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (335. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (365. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ll. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító 
okiratának módosítása (328. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása (343. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

13. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása 
céljából támogatás nyújtása (364. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása (337. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Cédrus Művészeti Alapítvány támogatása (346. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

16. Az Együtt Európáért Alapítvány támogatása (327. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

17. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (361. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (367. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

19. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VII. 
havi várható likviditási helyzetéről (317. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítése (338. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítése (323. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat 
saját forrásának biztosítása, valamint az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása című pályázaton történő részvétel és a saját forrás biztosítása (376. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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23. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adása (3 75. számú előterjesztés) 
Előterjeszt ő: dr. Szabó Krisztián j egy z ő 

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

24. A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelem (329. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgám1ester 

25. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (330. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Somlyódy Csaba interpellációja a polgármesterhez: 

A Kőbányai Önkormányzat magáncégekkel kapcsolatos peres ügyeinek alakulása és az 
ebből származó veszteségek 

Elnök: Megadja a szót Somlyódy Csaba képviselő úrnak, aki az interpellációját háromperces 
időkeretben adhatja elő. Négyperces időkeret áll rendelkezésére a válaszadónak, jelzi, hogy 
kicsit túl fogja lépni az időkeretet, hogy teljes körű tájékoztatást tudjon adni, és egyperces 
viszontválasz illeti Képviselő urat, amennyiben nem fogadja el a választ, a Képviselő-testület 
dönt. 

Somlyódy Csaba: Az interpellációjában is jelezte az utóbbi időben is számos ügyet tárgyaltak, 
amelyek a közbeszerzésekkel voltak kapcsolatosak, valamint valamilyen szerződéses kötelem 
kapcsán tapasztalták, hogy kapcsolatban állnak egyes gazdasági társaságokkaL Ezen bonyolult 
viszony velejárója, hogy néhány esetben jogi útra terelődik a vita valamilyen oknál fogva, és 
ezek a jogi viták egy része peres eljárásban végződik. Azt gondolja, ideje áttekinteni, hogy 
hogyan és miképpen zajlik ez az Önkormányzatnál Kőbányán, milyen nagyságrendekkel 
számolhatnak Kérdezi a Polgármesteri Hivatalt, hogy maga intézi-e ezeket a peres ügyeket, 
vagy van erre külön személy vagy szervezet, aki ezzel meg van bízva. Amennyiben szervezetre 
van megbízva, akkor kéri, hogy Polgármester úr nevezze meg, hogy kik a meghatalmazottak 
ebben az ügyben, illetve milyen összegért, egyéves tarifát érdemes mondani. Mennyi peres ügy 
keletkezik az üzleti hátterű cégek és az Önkormányzat között egy év alatt, és mekkora ezeknek 
az éves perértéke? Mennyi volt az elmúlt egy évben az elvesztett perek száma és akifizetendő 
perérték? Alkalmazott-e az Önkormányzat vagy a megbízottja peren kívüli eljárást, egyezség 
megkötését, ha igen, akkor ki tárgyalt ebben az ügyben, milyen felhatalmazás alapján, illetve 
Polgármester úr, vagy az alpolgármesterek alkalmanként kerestek-e meg per alatti cégeket, 
esetleg vesztes per után is a munkájuk során ezzel kapcsolatban? Azt gondolja, hogy ezek 
ismerete mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy megfelelő képet kapjanak ezen eljárásokról 
és ennek az eljárásnak a válaszok során ki fog derülni, hogy milyen színvonalon tartják a 
kapcsolatukat a gazdasági cégekkel, mennyi problémás, illetve nem problémás rész van, illetve 
ezek kezelése hogyan és milyen formában zajlik az önkormányzatnál? Kéri Polgármester urat 
a válasz megadására. 
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Elnök: Nem érti pontosan, hogy Képviselő úr mit ért azon gyakorlat alatt, miszerint az utóbbi 
időben számos alkalommal tárgyalt a bizottság, illetve a Képviselő-testület rendkívüli ülésen 
közbeszerzési kérdéseket. E tárgyban az illetékes bizottság két alkalommal, a Képviselő
testület egy alkalommal tartott tanácskozást a munkatervtől eltérő időpontban az idei évben. 
Ismerve a közbeszerzések lebonyolításának rendszerét az Önkormányzatuk által közzétett 
felhívások nagyságrendjét, bonyolultságát, Képviselő úrral ellentétben úgy látja, hogy ritkán 
kellett a rendkívüli időpontban meghirdetett ülésrendet alkalmazni. Mindannyian tudják, hogy 
Képviselő úr komoly gyakorlatra tett szert a Fővárosi Önkormányzat Közbeszerzési 
Bizottságának tagjaként, · vezetőjeként a közbeszerzések területén. Valószínűleg e 
tevékenységéből származhat az a tapasztalat, amely alapján arra következtet, hogy a számos 
közbeszerzés együtt jár aszámos jogvitávaL Ebből az is következhet, hogy jobban végzik ez 
irányú munkájukat, mint tette azt Képviselő úr, mivel Képviselő úr feltételezésével ellentétben 
az Önkormányzatnak nincs közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban megkötött szerződéssel 
kapcsolatos jogvitája sem peren kívül, sem peres eljárás nincs folyamatban, az elmúlt években 
nem is volt. Le is zárhatná a választ, de hogy teljesebb körű választ adjon, ezért kitér számos 
kérdésre, hogy milyen peres ügyekben vannak benne, mi ennek a számossága. Az 
Önkormányzat és költségvetési szervei peres ügyeit részben a Polgármesteri Hivatal 
jogtanácsosai, részben megbízott ügyvédek intézik. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
feladatkörébe tartozó lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos peres ügyeket a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. intézi és gondoskodik az Önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról. 
Az Önkormányzat további gazdasági társaságai is önállóan viszik ezen ügyeiket. A 
Polgármesteri Hivatal nyilvántartása szerint a hivatal ügyintézésében jelenleg 25 peres eljárás 
van folyamatban, ebből 2 közigazgatási, 12 polgári, 5 munkaügyi és társadalombiztosítási, 6 a 
jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti jogköréhez kapcsolódik. A polgári perek 
közül 5 per cégek ellen folyik, de egyik sem szerződéses jogviszonyban összefüggésben, l 
birtokvédelem, l tulajdonjog megállapítása, 2 kártérítés, és l jogalap nélküli gazdagodás. Az 
Önkormányzat elleni perek közül kiemelkedő a KÉSZ-HÁZAK Kft. által indított per, jogalap 
nélküli gazdagodás jogcímen, melynek pertárgyértéke 50 150 OOO Ft, a per tárgya a Malomárok 
utcai társasház építési beruházással összefüggésben a közművek kiépítésére fordított 
többletköltség megtérítése. Az előzmények a 2010 előtti évekre nyúlnak vissza. Az 
Önkormányzat a peres ügyek intézésére 4 ügyvéddel, illetve ügyvédi irodával áll állandó 
megbízási jogviszonyban, akik az átalánydíjas szerződésük alapján jogi tanácsadást nyújtanak 
és okiratszerkesztési feladatokat is ellátnak az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére. Az 
ügyvédek, illetve ügyvédi irodák évi 24 750 OOO Ft + áfa átalánydíjazásban részesülnek ez 
irányú tevékenységükért Ezek a szerződések az Önkormányzat honlapján nyomon követhetők, 
nyilvánosak. Ebben az évben az Önkormányzat l pet1 veszített lakáscseréhez hozzájáruló 
nyilatkozat pótlása tárgyában, a kifizetett perköltség 70 400 Ft. 2015-ben 4 pert veszített az 
Önkormányzat ebből l munkaügyi perújítás volt, amelyben perköltségben nem marasztalták el 
az Önkormányzatot, l közérdekű adatigénylés, amelyben 40 OOO Ft perköltséget fizettek, l 
szerzői jogdíjjal kapcsolatos, amelyben 80 OOO Ft jogdijat és 37 OOO Ft perköltséget fizettek, 
valamint l óvodai baleset kapcsán 600 OOO Ft kártérítést, amely perben a bíróság az 
Önkormányzat javára ítélt meg 15 800 Ft perköltséget Az elmúlt egy évben l peren kívüli 
egyezségkötésre került sor, a 2010-ben befejezett Mádi utca 120. szám alatti tízlakásos szociális 
bérlakás építési, kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan. A kivitelező a Liget-Kert Kft. volt, 
amely a beruházás befejezése előtt felszámolásra került, a beruházás során az Önkormányzat 
mint megrendelő képviseletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. járt el. A beruházáshoz 
kapcsolódó követelés jogcíme számlatartozás, valamint jótállási biztosítékból eredő követelés 
volt. A követelést egy faktoring cég vásároita meg a Liget-Kert Kft. felszámolási eljárásában, 
majd érvényesítette az Önkormányzattal szemben. 
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Az egyezségkötés során meghatalmaz alapján Jegyző úr járt el az Önkormányzat 
képviseletében figyelemmel arra, hogy alapvetően jogi tényeket kellett mérlegelni. A 
ll 700 OOO Ft összegű eredeti követelés ügyében a tárgyalások során 5 OOO OOO Ft összegű 
egyezséget sikerült kötni. Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletük 28/A§ (l) bekezdése 
határozza meg az Önkormányzat követelésről polgári jogi egyezségkötés keretében mely 
esetekben és feltételekkellehet lemondani. Az Önkormányzattal szembeni követelés esetén a 
peren kívüli egyezségkötésre a kötelezettségvállalás általános szabályai irányadók. Az 
egyezség előkészítést minden esetben az en·e kijelölt jogi képviselő végzi. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. feladatkörén belül a saját nevében és az önkormányzat nevében és 
képviseletében is lát el Képviselő urat idézve üzleti hátterű cégekkel - ez a fogalmat nehezen 
tudja értelmezni Képviselő úr ezalatt vélhetően gazdasági társaságokat ért- kapcsolatos jogi 
ügyeket. Vállalkozási típusú szerződésekkel összefüggésben (kivitelezési, tervezési) nincs és 
korábban sem volt peres eljárás, mivel az ilyen szerződésből eredő esetleges követeléseket a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. peren kívüli egyeztetések során tudta érvényesíteni. Az elmúlt 
egy évben 12 gazdasági társasággal szemben kezdeményeztek fizetési meghagyásos eljárást, 
további 3-mal szemben felszámolási eljárást, mindösszesen 18 851 267 Ft összegű követelés 
érvényesítésére. A jogi eljárásokat írásbeli felszólítás előzi meg. A követelés jogalapja minden 
esetben bérletidíj-tartozás és két esetben közüzemidíj-tartozás volt. A fizetési meghagyásos 
eljárások közül csak egy alakult ellentmondás folytán perré, amely jogerősen még nem zárult 
le. A többi fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, 6 esetben már végrehajtási eljárás is indult. 
A jelzett 3 felszámolási eljárás közül az egyikben sikerült a bíróság előtt egyezséget kötni, mely 
alapján az adós minden tartozását rendezte. Az elmúlt évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
nek egy vesztett pere volt, amely még nem jogerős. A Harmat utca 172-188. szám alatti 
társasház közös költség címen az Önkormányzattal szemben bocsájtatott ki fizetési 
meghagyást, amely ellentmondás folytán perré alakult. A Békési Járásbíróság 779 574 Ft tőke, 
ennek 2015. szeptember l. napjától akifizetésig évi 16% késedelmi kamatra és 161 OOO Ft 
perköltség megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot a társasház javára. Kéri, Somlyódy 
Csaba képviselő urat, fogadja el az interpellációjára adott válaszát. 

Somlyódy Csaba: Megköszöni Polgármester úr válaszát, amely nagyon részletes volt, kiterjedt 
mindenre. Ha a személyeskedéstől is eltekintene a Polgármester úr, akkor azt mondaná, hogy 
ezt kellett volna az összes interpellációnál csinálni. A személyeskedésen felülemelkedik, és 
elmondja, hogy nemcsak a közbeszerzési jogviszonyról érdeklődött, mert ez csak egy szelete 
ennek, hanem mint például közbeszerzéseknél is lehetnek peres ügyek, csak példaként volt 
felhasználva. Nem volt az ő idejében sem több peres ügy, nyilván nem a bizottság elnökének a 
személye a peres ügyek száma, ezt Polgármester úr is tudja. Elfogadja Polgármester úr 
interpellációra adott válaszát. 

Elnök: Meggyőződése, hogy ez nem személyeskedés volt, csak feltártam az Ön szakmai 
hátterét, nyilván nagy tapasztalatokra tettszert a Fővárosi Közbeszerzési Bizottság tagjaként, 
alelnökeként Képviselő úr kérdésében az fogalmazódik meg "az Önkormányzat hivatala maga 
intézi az üzleti hátterű cégekkel kapcsolatos peres ügyek intézését", majd az összes többi peres 
ügyről nem szól, hanem ezek vonatkozásában fogalmazza meg a további kérdéseket. Ennek 
ellenére igyekezett teljes körű tájékoztatást adni. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői 
pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Bejelenti, hogy a pályázók nyilatkoznak, hogy nem kérik a zárt ülés elrendelését. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság az elmúlt ülésén a két óvodavezető 
pályázatát elbírálta. Mint a Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a két 
pályázat alakilag, formailag megfelelő volt, igényes és részletes, gyermekközpontú. A két 
intézményvezető asszony teljes méctékben tisztában van az óvodavezetői feladatokkal. A 
Humánszolgáltatási Bizottság a feltett kérdésekre megfelelő választ kapott, ezért a két 
intézményvezető asszony pályázatát támogatta. 

Elnök: Kérdezi a pályázókat, kívánják-e szóban kiegészíteni a pályázatukat? Nem kívánják. 
További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

228/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Czanka Lajosnét 
bízza meg a Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával 2016. augusztus l-jétől 2021. július 31-éig terjedő határozott 
időre . 

2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantáltilletményéta nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 65. § (l) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az Önkormányzat 
által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka méctékének meghatározásáról 
szóló 429/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat szerint határozza meg, egyben felkéri a 
polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

229/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Babics Attilánét 
bízza meg a Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2016. augusztus l-jétől 2021. július 31-éig terjedő határozott időre. 
2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantált illetményét a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (l) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az 
Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka méctékének 
meghatározásáról szóló 429/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat szerint határozza meg, egyben 
felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére 
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Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

Elnök: Gratulál a Képviselő-testület nevében az intézményvezetőknek a kinevezésükhöz. (A 
Képviselő-testület megtapsoha az óvodavezetőket). A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Gardi József tűzoltó alezredest, tűzoltóparancsnokot Kérdezi, kívánja-e 
szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést? 

Gardi József: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést, de kérdésekre szívesen 
válaszol. 

Agócs Zsolt: Látja, hogy 2012 óta összevontan működik a fővároson belül a reptéri 
katasztrófavédel em, illetve a kerületek katasztrófavédelmi csoportjai. Kőbánya abszolút érintett 
a repülőgépek manőverében, ez feltételezi, ha valami probléma történik, akkor Kőbánya érintett 
lesz. Kérdezi, hogy a Katasztrófavédelem fel van-e készülve egy ilyen helyzetre, milyen 
módon, illetve kapnak-e plusz muníciót, embert, technikát, ha bekövetkezne netán egy 
repülőgép katasztrófa? 

Gardi József: A katasztrófavédelem a légi eseményekkel nem nagyon foglalkozik, inkább a 
földhöz kapcsolódó építményekkel, műtárgyakkal, létesítményekkeL Ha a légiirányítás egy gép 
kényszerleszállására készül fel, mindenképpen értesíti a földi egységeket, a földi egységek 
közül első körben reptéri hivatásos tűzoltóparancsnokság fogja megkapni a jelzést, de ezzel egy 
időben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is tájékoztatják. Erre elkészített tervekkel 
rendelkeznek, mindenképpen a meghatározott fokozatnak megfelelő egységeket és különleges 
szereket fogják riasztani a várható eseményhez. Ezek a repülőgépek általában szerencsésen le 
is szállnak, nagy erőkkel vonulnak a repülőtérre a környező kerületekből, a leszállópályán 
vonulnak a gép után vagy elé attól fiiggően, hogy mennyi idejük van rá és várják az eseményt, 
illetve ha valami történik azonnal be tudnak avatkozni. Sokszor csak a kapuig jutott be, mert a 
repülőtéri egységeket már kényszerlétbe helyezve jelezték, hogy a gép leszállt. Ezek a gépek 
általában le is szállnak, remélhetőleg a szabályos rendben a leszállópályán. Ha bármi történik 
az egységek azonnal a helyszínre sietnek és a mentő tűzvédelemnek van egy olyan 
szakutasítása, amelyben a repülőgép balesetekhez is meg van minden információ. Elsősorban a 
tűzoltásvezetőnek a joga és felelőssége, illetve a kárhely parancsnoknak, de rendelkezésre a 
főügyelet, illetve műveletirányítás. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

230/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Kéri Tűzoltóparancsnok urat tolmácsolja az állomány felé a Képviselő-testület 
köszönetét, hiszen látják, hogy milyen sokrétű feladatellátással, illetve milyen felkészüléssei 
tesznek azért, hogy Kőbányán biztonságban lehessenek. Ha mindenjól megy a tűzoltólaktanya 
felújítása is elindulhat a közeljövőben. Bíznak abban, hogy ez évben erre a munkára is sor kerül 
és méltó körűlmények között tudják végezni a munkájukat a tűzoltók, illetve a múzeum is méltó 
körülmények között tudja őrizni a gyűjteményt. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 

gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

23112016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata alapján úgy dönt, hogy a kőbányai nemzetiségi 
önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló 32/2015. (II. 119.) KÖKT határozattal 
elfogadott együttműködési megállapodást változatlan tartalommal hatályban tarja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 

20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (15 igen, egyhangú 
szavazattal) az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a nemzetközi kapcsolattartás és az 
ideiglenes külfóldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő 
táblázat médosuljon úgy, hogy a kedvezményes időszakos nyugdíjas jegy és a kedvezményes 
időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján kategóriák helyett a hétköznap reggel 6.00-8.00 
időszakban egységesen minden látogató 200 Ft összegű kedvezményes jegyet válthasson. 

345/1. módosító javaslata 

Az előterjesztő nem támogatja a 345/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Megnőtt a látogatottság, de még van szabad kapacitás. Attól óvna mindenkit, hogy 
terjesszék ki mindenkire a kedvezményes jegyárat, mert az már nagyon széles kör számára 
nyitná meg nagyon olcsón az uszodát, mélyen az önköltség alatt. Azt gondolja, hogy uszodai 
szolgáltatást önköltségen biztosítani, szinte lehetetlen, mert megfizethetetlen lenne, mivel az 
Önkormányzat mindig kell, hogy támogassa a sportolásnak, mozgásnak ezt a formáját. 
Azonban azt sem lehet megtenni, hogy mindenki számára, mélyen az önköltség alatt határozzák 
meg mindezt. Azt gondolja, hogy a kedvezményezettek köréről mindig tudnak dönteni. Egy
egy esetben, nem jelent ez olyan adminisztrációt és terhet a Képviselő-testület számára. 
Vizsgálniuk kell folyamatosan azt, hogy a rendre megadott kedvezmények az uszoda 
kihasználtságában mit jelentenek. 

Tóth Balázs: Abból indult ki, hogy az uszodának vannak alapköltségei, amit nem tud lefaragni, 
ezért gondolta, hogy költséghatékonyabban lenne működtethető az uszoda, illetve azt javasolta, 
hogy azzal ne teremtsenek maguknak plusz munkaidőt, hogy mindenféle jogosultságot kell 
ellenőrizni. Javasolja, hogy ebben az időpontban terjesszék ki minden kőbányai polgárra ezt a 
kedvezményt. 
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Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Tóth Balázs képviselő 34511. számú 
módosító javaslatáróL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 
7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nemfogadja el a 345/1. módosító javaslatot. [23212016. 
(VI. 23.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

233/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattat) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő jegyáraít az l. melléklet szerint állapítja meg. 
2. Ez a határozat 2016. július l. napján lép hatály ba. 
3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 46/2016. (Il. 18.) KÖKT határozat. 

l. melléklet a 233/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Uszodai belépőjegyek 
Szaigáitatás megnevezése: Bruttó összeg 
Felnőtt belépő 4 órára szaunával l OOO Ft 

- ·····--
Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 650 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 750 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft 

··--···-··-· 
Gyermek belépő (3 -14 éves) 4 órára 600 Ft 
Gyermek belépő (3 -14 éves) 2 órára 500 Ft 

----- ·-----··--······ ············-···········-
Csoportos gyermek belépő (l O fő től) 500 Ft 
Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 
Minden további kiskorú személyenként 350 Ft 
Szaunajegy (2 óra)* 650 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napijegyára szauna használattal** 550 Ft 
Közszolgálatban dolgozók szauna használattal** 350 Ft 
Kedvezményes időszakos nyugdíjas jegy 200 Ft 
(hétközn~~~2.:.9.9..~? -00)*~* . --······-···----------···---·-·--·-··········-
Kedvezményes időszakos jegy szakor~osi javasl~t-~lapján 200 Ft 
(hétköznap reggel 6.00-8.00)**** 
*Az uszodatér zárva tartása idején 
**A kőbányai lakeimmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a 
munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolja. 
***A kőbányai lakeimmel rendelkező nyugdíjas a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát lakeimkártyával 
igazolja. 
****A kedvezmény igénybevételének jogosultságát 6 hónapnál nem régebbi szakorvosi j avas lattal, a kőbányai 
lakcimet lakeimkártyával kell igazolni. 
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Uszodai bérletek 
Szolgáltatás megnevezése Alkalom ~~~t.!_~_ összeg __ 

·----- ---··-··-·········----·---·------·-·---·- ·····-······-·- ··--
Felnőtt bérlet 4 órára szaunával * 12 1 O OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával * 12 7 500 Ft 
Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft 
Eves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 11 O OOO Ft 
*A !2 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéig érvényesek. 

Strandbelépőjegyek 

Felnőtt belépő egész napra l 300 Ft 
Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l OOO Ft 

····--· --·· -···-············--
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra ut~n 700 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 650 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után 500 Ft 
Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész 
napra 2 650 Ft 
Minden további kiskorú személyenként 450 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 650 Ft 

-· Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszoda~gyek ---
Felnőtt úszó kiegészítőjegy ** 400 Ft 

Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** 300 Ft 
Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft 
*A strandbelépőjeggyel az uszoda is igénybe vehető 
**Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítő jegy keretében 4 órás uszodajegy váltható 
(karóra-kaució és időkorfát mellett) 

Eg~éb szolgáltatások 
-

U szósapka-kö lesönzés 150Ft+ 300 Ft kaució 
Ertékmegőrzés 200 Ft 
V í zi járy:assági igazolás 2 OOO Ft 

··- -·-·····-··-··- -············-·--------· 
Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 
Szekrénybérlés (havi) 1 200 Ft c-- . -··········-·- --·--
Karóra-kaució l OOO Ft 
Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) 200 Ft/300 Ft 
Ruhatár 100Ft --
Kísérő belépő (tanév alatt) 300 Ft 
Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 500 Ft 

- ··--

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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234/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról 
szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításártól szóló 

37/2016. (II. 18.) KÖKT határozat módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

235/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 37/2016. 
(II. 18.) KÖKT határozat módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzatjogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 37/2016. (II. 18.) 
KÖKT határozata l. melléklete az l. melléklet szerint módosul. 
2. Ez a határozat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

l. melléklet a 235/2016. (VI 23.) határozathoz 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak módosítása 

Az Önkormányzat jogi személy kormányzati funkcióinak megállapításáról szóló 3 7/2016. (II. 
18.) KÖKT határozat l. mellékletében foglalt táblázat a következő 80-10 l. sorokkal egészül ki: 

" - -·------
80 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
81 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
82 041110 Altalános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
83 041160 Földmérés, térképészet 
84 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
85 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
86 047120 Piac üzemeltetése 
87 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
88 --·-· ·-·-····-·- ··-··········-···---·----·---------····· ··-···-·-··········-···-·-.. ····-

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
89 072111 Háziorvosi alapellátás 
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90 072311 Fogorvosi alapellátás 
91 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
92 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevéke!lységei 

. ····--
93 074054 

··-··-····-·----- -~_omplex_~g_~~~gfejlesztő, pre~~~~~s?.~ ... P~~g~m_<?!__ ······-···--·--·-----·-··-·-···-······-···---....... 
94 076062 Település-egészségügyi feladatok 

i 
95 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
96 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
97 083020 Könyvkiadás .... 

98 086090 ; ........... _ --·· Egyéb szabadid~~~~<?.Lg~!!!:l!.~~----·--··--··········-······------- ··················-··-·-----·-··-··-·-······-··-····-·· 

99 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
100 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
101 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok - ·---·· 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
Az intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

236/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

----· 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42309118 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben az ll 08 Budapest, Harmat utca 196-198. szám alatt 
található Kőbányai Fekete István Általános Iskola épületében lévő szolgálati lakást a 
lakásgazdálkodásból kivonja, és hozzájárul a helyiségcsoportnak az intézmény általi további, 
oktatási célú használatához. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Tóth Balázs: Amellett, hogy bekerülnek új feladatok az Önkormányzat feladatai közé, ki is 
kerülnek. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, illetve a 
költséggazdálkodás vagy egyéb szolgáltatások. Kérdezi Jegyző urat, hogy ezek milyen 
tevékenységeket takarnak és miért nincs ezekreszükség az Önkormányzat részéről? 

Dr. Szabó Krisztián: Nem érdemi feladatváltozásról van szó, hanem a funkciókóctok 
változásáról. A funkciókóctok egyrészt átalakulnak, másrészt többszöröződnek, szétbomlanak. 
Korábban összefoglalt feladatok újként, részegységenként jelennek meg önálló 
funkciókódokként és azok a régebbiek, amelyek összefoglalóak voltak, már nem használhatók, 
hanem azok részterületei külön-külön jelennek meg. 

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

237/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatály ba. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 15/2016. (1. 28.) KÖKT 
határozat. 

l. melléklet a 237/2016. (VI. 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/4841/ /2016/XVIII 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnak a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. január 29. napján kiadott 
K/4841/2/2016/XVIII számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A. §-a alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló .. ./2016. (VI. 
23.) KÖKT határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

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

1.2.2. telephelyei: 

---··- --·· 

telephely megnevezése telephely címe 
1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 
--

Állomás Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, utca 2. 
(Korponai utca 18.) 
1101 Budapest, Állomás utca 15. 

Ügyfélközpont 1101 Budapest, Állomás utca 26. 

Kőbányai Közterület-felügyelet 1105 Budapest, Bebek utca l. 
·----

Kőbányai közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/ A-B 

1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

1102 Budapest, Halom utca 37 /b 
··-·----

Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 
----···---

1106 Budapest, Kada utca 120. 

Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 

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

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

··-·------ -·----··-······-··-·· --·----·-------------
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége : A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján el1átja az önkormányzat működésével, a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő 
előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos, a jogszabály alapján a fe ladat- és hatáskörébe utalt feladatokat 
(TEÁOR 8411) . 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerínti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 
-- ··-· ·--·--···- .. ·-·· 

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

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

Kelt: Budapest, 2016. június ll ll 

Okirat száma: K/4841/ /2016/XVIII 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 237/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alapítóokiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1.1. A költségvetési szerv 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
1.1.2. rövidített neve: Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
1.1.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

3 Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1101 Budapest, Állomás utca 
(Korponai utca 18.) 

4 1101 Budapest, Állomás ut~a 15. 

5 Ügyfélközpont 1101 Budapest, Állomás utca 26. 
-

6 Kőbányai Közterület-felügyelet 1105 Budapest, Bebek utca 1. 
--- ·--· 

7 Kőbányai Közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/ A-B 

8 1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

9 1102 Budapest, Halom utca 37 jb 

10 Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

11 1106 Budapest, Kada utca 120. 

12 Ügyfélszolgálat 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

13 1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/a 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerül Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
valarnint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvényben meghatározott 
feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

l 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügydöntésre történő 
előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos, a jogszabály alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 
8411). 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
,---·--·· -··--· ···-·-·- ····-·-····-··---·--··········---·-----·····-···· 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

l 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
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5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képl.:'_i.selőválasztások~oz __ ~i!QC~E?!9_9._2__!evékel)_ység~k ________ . 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és müködése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre nevezi ki 
nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 m u n kaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 26. napján kelt, 495/2014. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. június n 
n 

P. H. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 

Kovács Róbert 
polgármester 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának 
módosítása 

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

238/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát az l. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatályba. 

l. melléklet a 238/2016. (VI. 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/15506/19/2016/11 

Módosító okirat 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15506/6/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
... /2016. (VI. 23.) KÖKT határazatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1 .2. alapfeladatánakjogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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,-----,------------------,----·------,-----------

feladatellátási hely megnevezése 
maximális gyermek-, 

tagozat megjelölése tanulólétszám 7 ····~-ő-ba-. n-t;~-i-A--pro-. k-H-á;~-Ó-v-od_;_ --------·---···r···-· ... ·········--·-------------r;O_O----·--···--··--··········· 
2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. l l 107 

63 Af l d ll ' ' l 'l'· e a a te atast sza ga o mgat a~ya ;yon: 
-·-

l ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 

i 
száma vagy a vagyon 

használatü oga 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5- 42309/73 használati jog óvoda 

1 7. 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-~ ... -

----·-···--·-··-!----·-----·····-···-··--- -----······- ······---····--······----··· 
42309/111 használati jog óvoda" 

2 3. 
-· ·-

Jelen módosító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. június., " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 238/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/15506/20/2016/II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Aprók Háza Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

122 l h l . . . te epl eJye: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 

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 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfelada ta: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését. 

42 Ak .. lt' t'. f" 'k o segve esi szerv oteve enysegene k ' ll h ' k ' 'b a am aztartasi sza agazati l ' esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 
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b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekket 

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

f) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényií gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetií gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként miíködhet. 

4 4 A k"'l 'k o tsegvetesi szerv a apteve enysegenek kormanyzati f k ' . l l ' un ciq__szerinti megje ö ese: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése funkciószárn - -- ··-- - -----· 

l 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - - ······--·-····-- - - ·-········-·-r----- ··········------·-········-·-·-·············-·-····--·-----····················· ... ·- --·-·----····· ···-·-·········-····- -·--·-···-··-·-······· .... 

4 091120 l Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
· szakmai feladatai 

··-··--- ··--······· --·-····-.. --·········--··-·······-·-·- ------------·- ··············-········- ·- ·--······ ···············--··- ·········-··-·-···-·--··-

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás miíködtetési feladatai 
-·-

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

·-···· 

8 104037 IntézményeB_~L~~!!_gy~Et.:!!~-kétke~!et~_? ___ __ ··-···--····--!--·---·······-----··· ··········- ------·--·--··-···-····-........ 

9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét_iavító prograf!!~t __ - ·--
10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bányató utca, 
Gergely utca 95-től és 114-től végig, Gőzmozdony utca, Gyömrői út 96-tól és 99-től 
végig, Lenfonó utca, Mélytó utca, Oltó utca, Pára utca, Sütöde utca, Szövőszék utca, 
Tavas utca, Újhegyi sétány, Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-íg. 

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

5 2 A k"lt ' t' . 'l lk l ' b 'll' 'l k. o segve es1szervne a a mazas an a o szeme1ye jOgviSZOnya: 

f.oglalk()_:!:.!atási j~~~ony .. jQ_g~i.~~~nX!_~_zabályozó jogsza~~!Y ···-----····--·-- ····················-······· ······---···-· 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII l. 
tö!_'{~_!!Y ___ - ·--··- ··· 

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabályszerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2 . A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
. t' m ezmeny 

·- ·-· ·······--·- ·-

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

--··· 

1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 200 

2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 107 

63 A~ldtll't't 1'1' · e a a e a as szo1ga o mgat anva ~yon: 
ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 

helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

--·-··------·-···-··-·-
használati joga l j iios B~dapest:újhegyÍ~étány 5-

-· ·-··--+-·-···········- -------···-

1 
42309/73 használati jog l óvoda 

-~ 7. 
·- ·-

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 42309/111 használati jog óvoda 

l 2 3. 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. szeptember 1. napján kelt, a 412/2014. (Vlll. 28.) KÖKT határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát visszavonom. 
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Kelt: Budapest, 2016. június " 

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 
Aprók Háza Óvoda 2016. június napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/15506/19/2016/II okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

239/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatályba. 

l. melléklet a 239/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/14/2016/IV 

Módosító okirat 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott K/16282/6/2016/IV. alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján- a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló ... /2016. (VI. 23.) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint 
módosítom: 
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1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

6.1. A költségvetési szerv 

6.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

6.2. A költségvetési szerv 

6.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

6.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése tele_Q_hely címe 

1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, GéQmadár utca 15. 

2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány_ S-7. 

4 Kőbányai Cseperedők Bölcsőde 1102 Bud~est, Szent László tér 2-4. 

5 Kőbányai Gyq!!_gyike Bölc~őde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47:_ 

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

7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Bud~est, Zsivaj utca 1-3. 

8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budél_Qest, M<!&lódi út 29. 

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

"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 szaigáitatás 
biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 
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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 résztvevők részére biztosított étkezéssei 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 
játékkölcsönzéssei kapcsolatos feladatok ellátása. 

g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése 

funkciószárn 

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 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe" 
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Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. június" " 

P.H. 

Kovács Róbert 

2. melléklet a 239/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/15/2016/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

2. 

1.1. A költségvetési szerv 

2.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

2.2. A költségvetési szerv 

2.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

222 l h l . te ep elyet: 

telephely megnevezése tele_ghely_ 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 . Kőb~~i Gy~!).gyike _!lölcsőde . 110L!!.t.!dapest, SaJgótarjáni út 47. ___ ·-·-r--

6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 BudéliJest, Vas_pály_a utca 8-10. 
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7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 11105 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 

1.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

1.2.2. 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 
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. 

42 Ak"lt ' t' ~" ' k , , k 'll h , k ' t' b l , o segve esi szerv o teve --~nysegene a am aztartasi sza ~gaza 1 esoro asa: 
--· ---······ 

szakágazat szakágazatmegnevezése 

--- száma 
!--·--···-··-·· -·-------- -·--------------·-------··-············--------------

1 889110 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 étkezéssei 

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

g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

44 Ak l ' ' k . . ö tsegvetesi szerv a apteve enysegenek k ormanyzati f k ' . l"T un cio szermt1 meg)e o ese: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése 

funkciószárn 

1 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
sz o Igáltatása k 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

3 096015 Gyerme~étkeztetés köznevelési intézményben ·--····-·------

4 096025 Munkah~lyi 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 kívülí gyermekétkeztetés 

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 költsé vetési szervnél alkalmazásban álló szemé! 

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

r-2-t--'-".::..::::..::_:..:.:.:::..:..:.=-=-=.::::.L_ _____ -J_..::_==~.:::.:....:~~=r.....:...:.é:.:.r:::..ől:...:s::::z:.:::ó_:_:ló=--=-20=12. évi I. törvény 

3 ről szóló 2013. évi V. törvén 

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. 
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Kelt: Budapest, 2016. június" 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. 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. június napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/16282/14/2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

240/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata módosításáról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítása aláírására, 
és felkéri a változás Fővárosi Törvényszékhez történő bejelentésére. 
Határidő: 2016. július 6. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

l. melléklet a 240/2016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍT ÁSA 
(a hiánypótlási felhívás szerinti változás dőlt betűvel, a törlés áthúzással jelölve) 

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

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

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

"4. A Közalapítvány célja 

4.1. Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések, 
valamint a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges 
pénzügyi feltételek javítása. 

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

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

"6. A Közalapítvány szervezete 

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

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

6.3. A Kuratórium elnöke: Tóth Béla (an: Sarlós Éva, lakóhelye: 2119 Pécel, Baross utca 4.1. 
em. 3. 
A kuratórium tagjai: 

a) Matkó Ottó (an: Fodor Mária, lakóhelye: 1104 Budapest, Mádi utca 68. 
III. em. 9.) 

b) Lados Józsefné (an: Kis Erzsébet Margit, lakóhelye: 1106 Budapest, 
Gyakorló út 5. VII. em. 46. 

c) Demeter Gyula (an: Benedicty Anna, lakóhelye: 1106 Budapest, Heves 
utca 58. 

d) Vincze Sándor (an: Kovács Lenke Krisztina, lakóhelye: 1105 Budapest, 
Körösi Csoma Sándor út 41. VII. em. 29. 

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

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

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült, 

d) az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig, akit a vezető 
tisztségviselő tevékenységtől jogerősen eltiltottak, 

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

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

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

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

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

szerint felfliggesztette vagy törölte." 

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

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

6.7. A Kuratórium elnöke és tagjai díjazásban nem részesülnek, a Közalapítvány érdekében 
kifejtett tevékenységükkel összefliggésben felmerült indokolt és igazolt költségeik 
megtérítésére tarthatnak igényt. A Kuratórium a költségtérítés nyújtásának keretszabályait -a 
Felügyelőbizottság jóváhagyásával szabályzatban állapítja meg. A szabályzat 
felülvizsgálatára a szabályzat elfogadására vonatkozó szabályok irányadók A költségtérítés 
iránti kérelmet a Kuratórium elnöke, a Kuratórium elnökének kérelme esetén a Kuratórium 
valamely más, érdektelen tagja igazolja a jogcím indokoltsága és az elszámol ni kívánt költség 
összegszerűsége tekintetében, valamint a Felügyelőbizottság elnöke ellenjegyzi. 

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

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

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

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

történő korlátozásával, 
e) a taggal szembenikizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztéveL 

6.12. A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító hívhatja vissza. 
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6.13. A Kuratórium tagja a megbízatásáról a Közalapítványhoz címzett, a Kuratórium 
elnökéhez vagy az Alapítóhoz, a kuratórium elnöke az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új 
kuratóriumi tag, illetve elnök kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá." 

4. Az Alapító Okirat 7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"7 .l . A Kuratórium évente legalább kétszer ülést tart. 
A Kuratórium ülését írásbelimeghívóval-a Közalapítvány nevének, címének, az ülés helyének, 
időpontjának, a tervezett napirendnek, az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott 
személyek megjelölésével, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos dokumentumok 
megküldésével- az Elnök hívja össze. A napirendet a meghívóban olyan részletezettséggel kell 
fe/tüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 
A meghívót a kuratóriumi tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés tervezett 
időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kapják. 
A • -l' ' 1... ' • ' ' 'l ' ' '1 f\ 1... l"l .. 1 ll 1...' • V + ' • "l ' '+ 1... nz mu1tvany uenyujtasato szarnitott Ju napon ue u ossze tee 111Vm a r.:uratonum u eset, 11a 

+ l l '1...1... 1 ' • ' ' 1... .. 1... ' ' 'l' ' ~ 1 • l"l ' ' l "Cl "1 'l eZtega auu teet tagJa uasuan, az ossze111Vas ce jafliti( megJ e o eseve az u notClle 
kezdeményezi. 
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc 
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium 
elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatj a." 

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

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

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

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

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

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

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

10. Az Alapító Okirat 8.3. pontjában a ,jelentését" szövegrész helyébe a "mellékletét" 
szöveg, a "Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodája Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjának irodájában" 
szövegrész helyébe a "Budapest Főváros X. kerület Polgármesteri Hivatalnál" szöveg 
lép. 
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ll. Az Alapító Okirat 8.4. pontjában a ,jelentését" szövegrész helyébe a "mellékletét" 
szöveg lép. 

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

"9. A Felügyelőbizottság 

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

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

9.3. A Felügyelőbizottság elnöke: Sárréti Zoltán (lakóhelye: 1105 Budapest, Mádi utca 13/A. 

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

9.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, 
a) akivel szemben a vezető tisztségviselökre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

b) aki vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány Kuratóriumának tagja, 
c) az Alapító vezetője és közeli hozzátartozója, 
d) aki a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

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

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

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

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

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

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

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

b) a Kuratórium tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9.1 O. A Felügyelőbizottság indítványára-annak megtételétől számított harminc napon belül
a Kuratóriumot intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
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9.11. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól fiiggetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatók. 

9.12. A Felügyelőbizottság tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, a 
Közalapítvány érdekében végzett tevékenységükkel összefiiggésben felmerülő indokolt és 
igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A Felügyelőbizottság a költségtérítés nyújtásának 
keretszabályait szabályzatban állapítja meg. A szabályzat felülvizsgálatára a szabályzat 
elfogadására vonatkozó szabályok irányadók A költségtérítés iránti kérelmet a Kuratórium 
elnöke igazolja a jogcím indokoltsága és az e/számolni kívánt költség összegszerűsége 
tekintetében, valamint a Felügyelőbizottság elnöke, a Felügyelőbizottság elnökének kérelme 
esetén a Felügyelőbizottság más, érdektelen tagja ellenjegyzi. 

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

9.14. A Felügyelőbizottság ülését írásbeli meghívóval-a Közalapítvány nevének, címének, az 
ülés helyének, időpontj ának, a tervezett napirendnek, az egyes napirendi pontok tárgyalásához 
meghívott személyek megjelölésével, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos 
dokumentumok megküldésével - a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. A napirendet a 
meghívóban olyan részletezettséggel kell fe/tüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A meghívót a felügyelőbizottsági tagoknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy az ülés 
tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kapják. 
Bármely felügyelőbizottsági tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Felügyelőbizottság elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségének a Felügyelőbizottság elnöke nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság ülését a 
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

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

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

13. Az Alapító Okirat l 0.2. pontja törlésre kerül. 

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

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

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

11.2. A Közalapítvány az Alapító Okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: 
alapcél) folytathat, és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 
tevékenységet nem veszélyezteti. A Közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával 
közvetlenül összefúggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
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11.3. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcélja szerinti 
tevékenységet nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel , azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

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

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

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

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

11.8. A Közalapítvány adománygyűjtést folytathat. 

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

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

11.11. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító 
Okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha 

a) azt törvény vagy kormányrendelet lehetövé teszi és 
b) pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az 

elszámolás részletes rendjét. 

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

11.13. A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készít, amelyet a beszámolóval azonos módon kell jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 
A beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére 
másolatot készíthet." 

15. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"12. Egyéb rendelkezések 

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

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

12. 3. A Közalapítvány munkavállalót nem foglalkoztat. 

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

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

12. 6. Az Alapító a Közalapítványt nem szüntetheti meg. A Közalapítvány megszűnik, ha 
a) a Közalapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott 

meg, 
b) a Közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására 

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

tevékenységet. 

12. 7. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése eselén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az Alapitót illeti az általa a Kötalapítványnakjuttatott vagyon erejéig. Az 
ezt meghaladó mértékii ';agyon a Közalapítvány célja szerinti tevékenységet folytató, a 
Budapest X kerület közigazgatási területén működő állami szervet illeti. A jogutód nélkül 
megsziint Kötalapitvány Alapitája a ';agyonéól való részesedés mértékéig köteles helytállni a 
megsziint Közalapitvány ki nem elégített tartozásaiért. 

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

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi C LXXV. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV törvény rendelkezései irányadók." 

Budapest, 2016. június " " 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Alapító képviseletében 

Kovács Róbert polgármester 

13. napirendi pont: 
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása 

céljából támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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24112016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére személygépjárművek vásárlása 
céljából támogatás nyújtásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére további 3 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújt kettő 
darab személygépjármű rendőrség részére történő megvásárlása és forgalomba helyezése 
céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati 
rendelet 16. melléklet 57. - a BRFK részére gépkocsi- és eszközbeszerzés-sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
Az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, tudják-e, hogy hány diák részesül a pályázatból 7 

Elnök: Információi szerint a nyári munkavégzésben 12-14 diák fog részt venni különböző 
időszakokban, különböző forgató és egyéb munkacsoportokban. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

242/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Összefogás a 
Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.) 
470 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület általános tartaléka) terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban foglalt 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. 

15. napirendi pont: 
A Cédrus Művészeti Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

243/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Cédrus Művészeti Alapítvány támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Cédrus 
Művészeti Alapítvány részére 300 OOO Ft támogatást nyújt a Kurcz Ádám: Gion Nándor prózája 
című monográfia kiadási költségeihez 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 l. pontban foglalt 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. 

16. napirendi pont: 
Az Együtt Európáért Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Tóth Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Szent László Iskola nyújtotta be erre 
eredetileg a pályázatot, de a terület nem felelt meg az Önkormányzatnak. Az előterjesztésben 
szerepelt, hogy a közeljövőben tervezik értékesíteni a területet. Kérdezi, hogy ez már be van 
ütemezve, vagy a jövő szele, hogy mikor fog megtörténni, és konkrétan melyik telekről van 
szó? 

Elnök: A költségvetésben még nem számoltak ennek az ingatlannak az értékesítésével, de a 
tervek között nagyon régen szerepel ezen ingatlan együttes hasznosítása, ennek feltételei most 
fognak megérni, hiszen az önkormányzat ügyfélközpontjának őszi átadását követően a jelenlegi 
ügyfélszolgálati irodából ki tud költözni a hivatal, illetve az augusztusi bölcsődeátadást 
követően ennek a bölcsődének a működése is megszűnik. Nem is tartható fenn a jelenlegi 
állapotában, eddig is csoda, hogy tudták működtetni. Megürül az az ingatlan, amely a Halom 
utcától egészen a Füzér utcáig terjed, illetve egy ingatlan nyúlik bele, a Főépítészi Osztály 
készíti elő, folyik a terület szabályozása. Amint kiköltöztek az intézmények, ennek a 
foghíjteleknek a beépítését, véleménye szerint minél gyorsabban meg kell kezdeni. 

Radványi Gábor: A Mintakert pályázat előírt 5 éves nyomonkövetési időszakot és ezért úgy 
gondolták nem lenne jó, ha elveszne ez a lehetőség, végignézték az összes intézményt és a 
Fekete István Általános Iskola volt az az intézmény, amelynek az udvara alkalmas arra, hogy 
ezt a projektet végre tudják hajtani. 

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

244/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
az Együtt Európáért Alapítvány támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kertből jeles! 
- Mintakert kialakítása a Kőbányai Szent László Általános Iskola diákjainak segítségéve!" cím ű 
projekt megvalósítása érdekében az Együtt Európáért Alapítvány részére a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (IL 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorának (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére 
530 090 Ft összegű támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti támogatási szerződés 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a J egyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezető j e 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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17. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

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

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

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

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

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

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-VII havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
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20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

245/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Vörösdinka utca 9. II. lépcsőház III. emelet ll. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vörösdinka utca 9. II. lépcsőház III. emelet ll. szám 
alatti, 41203/20/A/29 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 8 429 400 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

246/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kozma utca 15. II. épület II. lépcsőház II. emelet 24. szám alatti 
lakás elidegenítéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kozma utca 15. II. épület II. lépcsőház II. emelet 24. 
szám alatti, 42509/0/B/25 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 8 690 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 

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

247/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Korponai utca 7. fszt. 4. szám alatti, 3 896 2/0/ A/4 
helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 794 724 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 794 724 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 

556 307 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 238 417 Ft összeget - a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 46 585 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. július 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 
forrásának biztosítása, valamint az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

című pályázaton történő részvétel és a saját forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

248/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 
forrásának biztosításáról, valamint az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
című pályázaton történő részvételről és a saját forrás biztosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önko1mányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív elbírálása esetén a Száva 
utca (helyrajzi szám: 38311, 3831311, 38313/2) felújítása pályázati cél megvalósulása 
érdekében, a szükséges önrész biztosítása céljából 54 450 299 Ft összeget biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 1112016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. 
melléklet 44. sora (KÖV AKE Zrt. Helyi utak felújítása) terhére. 
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2. A Képviselő-testület az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt 
be a 41510/9 helyrajzi szám ú, Vaspálya utca 8-1 O. szám alatti óvoda és bölcsőde épületében 
található konyha felújítása céljából, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat. 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából bruttó 28 780 495 Ft összeget biztosít 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet 26. [Rece-Fice Óvoda (Vaspálya u. 8-
1 O.)], valamint 52. sora (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi 
adója) terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

249/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
sportudvarának Magyarok Madara Íjász Egyesület részére történő térítésmentes 
használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarok 
Madara Íjász Egyesület (székhelye: ll 03 Budapest, Diósgyőri u. 10/ A) részére a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 42309/111 
helyrajzi számú, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatti ingatlan sportudvarát 
2016. július l. napjától 2016. augusztus 31. napjáig (kivéve: 2016. július l.) hétfő, szerda, 
pénteki napokon 17.00 óra és 20.00 óra közötti időtartamban, 2016. szeptember l. napjától 
2016. november 30. napjáig (kivéve: 2016. október 15 ., október 31., november 1-4.) szombat 
és vasárnapi napokon 8.00 óra és 10.00 óra közötti időtartamban íjász edzések céljára 
térítésmentesen használatba adja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a használati szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési 
Osztály vezetője 

so 



24. napirendi pont: 
A Tafák Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 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 24. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

25. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 25. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Napirend utáni hozzászólásrajelentkezik Varga István képviselő úr, megadja a szót. 

Varga István: Jelzi, hogy a mai napon 17 órakor Hegyiné Szántai Mariannának a Könyvtárban 
ikon kiállítás megnyitására kerül sor. 

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. augusztus 25-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.25 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

./ interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2016. június 23-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Fe rene 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. T ó th Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. agy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz ... JJ~ ..... k ........ . 
Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

lnguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula .. ::f .. ~ ... s~~ .................. . 
Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád ~o~~~ ·················v ····························· 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi 

Gard i József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Laj tai Perenené 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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Tisztelt Polgármester Úr! SZMSZ-ünk szerint azonnali kérdést kívánok feltenni a 

2016 június 23-i testületi ülésen. A kérdés: 

A Parl~ment által elfogadott törvényben egy táblázat alapján egyes 

önkormányzatoknak úgynevezett szolidaritási hozzájárulás megfizetését írja 

elő. Érinti befizetőként Kőbányát ez a törvényi változás, és ha igen milyen 

nagyságrendet ér el ennek összege? 

v~~ 
Somlyódy Csaba 


