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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
augusztus 25-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X. , Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Weeber Tibor alpolgármester 
Patay-Papp Judit Vivien 

Távolmaradás oka 
szabadság 

~~--·----~~--------~~~ beteg e@UDAPEST FŐVÁROS X. KERÖLET 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 
Jegyzői Főosztály 

Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Pénzügyi Főosztály 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Budapest Főváros Kormányhivatal 
X. kerületi Hivatala 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. 
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Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
dr. Nagy Jolán 

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

dr. Szabados Ottó 
dr. Éder Gábor 
Kohut Miklósné 

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. 

Napirend előtt azonnali kérdést nyújtott be Tóth Balázs a polgármesterhez és/vagy 
a jegyzőhöz "a Wolf Polgárőrség lemondott vezetőjével kapcsolatban" címmel. 

Bejelenti továbbá, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban ll . sorszámmal 
jelzett előterjesztést. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Tóth Balázs képviselő úr azonnali kérdést 
nyújtott be a "Wolf Polgárőrség lemondott vezetőjével kapcsolatban" címmel, nem 
meghatározott személyhez, majd ki fog derülni a kérdésből, hogy ki lesz az illetékes. Képviselő 
úr vagy a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz fogalmazta a kérdésfeltevését írásban. Megadja a 
szót Képviselő úrnak, hogy feltegye az azonnali kérdését. 

Tóth Balázs: Bárki megfelel, aki választ tud adni a kérdésére. Kérdése a Wolf Polgárőrség 
kapcso latos. Legtöbben hallottak arról, hogy a most már volt vezető Orosz Tibor olyan dolgokat 
követett el, amely kapcsán kénytelen volt lemondani a polgárőrség vezetéséről. Az országos 
médiában is hangot kapott, és nagyon sok kőbányai lakos érdeklődött az üggyel kapcsolatban, 
ennek bizonyos részei már megoldódtak. Jelen volt azon az ülésen, amikor a Kőbánya 
Közbiztonságáért Alapítvány visszavonta az adott gépjárművet, ami rendben is van. A lakosság 
érdeklődik, hogy Orosz Tibor úrnak van-e bármiféle munkakapcsolata az Önkormányzattal, 
kap-e az Önkormányzattól, vagy önkormányzati társaságtól fizetést, tiszteletdíjat vagy 
vállalkozási szerződésben áll-e? Az emberek megosztottak, nyilván ebben a kérdésben is 
vannak, akik sajnálják a Tibort, azt mondják, hogy ezzel teljesen ellehetetlenül, mások pedig 
azt mondják, hogy van neki emellett tiszteletdíja az ÖnkormányzattóL Nem tudja a választ erre 
a kérdésre, ezért fordult azonnali kérdéssel az illetékeshez. 

Elnök: Valóban az elmúlt időben nagy port vert fel a sajtóban az eset, amiről azt gondolja, nem 
lett volna szabad, hogy előforduljon. Dr. Túrós András úr az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke tájékoztatta, hogy aszövetség milyen döntéseket hozott. Nyílván megtették a rendőrségi 
feljelentést is az elkövetett cselekmény miatt. A Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány 
meghozta döntését. 
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Azt is kérte dr. Túrós András, hogy mivel nem oszlatták fel a polgárőrséget, hanem a levele 
szerint szeptember 30-áig fogják megválasztani mmak az új elnökét, kéri, hogy a jövőben is az 
Önkormányzat támogassa a polgárőrséget és amem1yiben a szervezet rendezi a sorait, 
számítsanak a munkájukra, hiszen l 0-15-20 olyan polgárőr dolgozik itt, aki amindennapokban 
szalgálatot lát el a rendőrséggel közösen. Azt gondolja, ha a szervezet vezetője meg is tévedt 
és olyan dolgokat követett el, ami miatt le kellett mondania, illetve eljárás folyik ellene, attól 
még a szervezetet másképp kell kezelni. Kéri, Jegyző urat, hogy a meglévő szerződésről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Dr. Szabó Krisztián: A X. kerület - Kőbányai WolfPolgárőrség - OPSZ Gépjármű Felderítö
Speciális Mentők - Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel fennálló 
együttműködési megállapodást mindenki ismeri, hiszen a Képviselő-testület fogadta el, nyilván 
nem erre irányult Képviselő úr kérdése. Valóban az együttműködés Orosz Tibor személyével 
más módon is megvalósult Ez év áprilisától létezik egy megbízási szerződés a Polgám1esteri 
Hivatal és Orosz Tibor között, amely megbízási szerződés alapján a V árasüzemeltetési Osztály 
munkájában közreműködött az útfelügyelői feladatok ellátásában, tehát a közúton való 
megjelenést erősítette, 130 OOO Ft/hó megbízási díjért látta el ezt a feladatot. Amikor az 
események előrehaladtak és az Országos Polgárőr Szövetség, illetve a rendőrség vizsgálata 
nyomán világossá vált, hogy milyen események gerjesztették a folyamatokat, akkor döntött 
arról, hogy a megbízási szerződést megszünteti. Az irat kézbesítése még nem történt meg, de 
elkészült a felmondó dokumentum, ami azonnali hatállyal meg fog történni, mert a személyes 
együttműködés véleménye szerint sem folytatható ebben a körben. 

Tóth Balázs: Megköszöni az azonnali kérdésére adott választ. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 5-ös sorszámon szereplő 
napirendi ponthoz a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésénelhangzottak alapján Somlyódy 
Csaba képviselő úr vetett fel kérdéseket, joggal. Egy kiegészítő anyag feltöltésre került a 
szerverre, hogy mely bankok, milyen ajánlatot tettek. Módosító javaslat is került a szerverre a 
19. napirendi ponthoz. Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban ll-es 
sorszámmal szereplő előterjesztést. Javasolja, hogy a meghívóban ll-es sorszámon szereplő 
előterjesztés helyébe vegyék fel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyú előterjesztést. Zárt ülés 
előtti tárgyalással javasolja felvenni napirendre az Európai Unió LIFE programján történő 
részvételről tárgyú előterjesztést. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 
ismertetett napirendi pontok napirendre történő felvételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi tervezett napirendjére a meghívóban ll. sorszámmal szereplő, visszavont 
előterjesztés helyére az alábbi előterjesztést 
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ll . A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
módosítása és egységes szerkezetbefoglalása (432. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

és a zárt ülés előtti tárgyalással 
19. Az Európai Unió LIFE programján történő részvétel (433. szám ú előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

[26212016. (VI/L 25.)] 

Elnök: Kérdezi, hogy sorrendmódosítási javaslata van-e valakinek? Miután hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már elfogadott módosítással 
együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazatt al, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el/26312016. (V/IL 25.)]: 

l. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 
vonatkozó pályázati felhívás (404. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (428 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Kőbányai Rece-fice Óvoda Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása (396. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálása (397. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalás (406. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú "A leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten" című pályázaton történő részvétel (423. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Kőbányai Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes 
szabályozás megalkotása (426. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tubák István önkormányzati képviselő 
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8. A Budapest X. kerület, Bebek u. l. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 
(405. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C és Gém utca 4. szám, 
valamint a Gém utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével 
kapcsolatban kötend ő településrendezési szerződés (422. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. A Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelme (409. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ll . A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (432. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

12. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. I-IX. havi 
várható likviditási helyzetéről (412. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (413 . szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (410. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelem (385 . számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. Fügedi András Tibor sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 
(Budapest X., Kozma utca 7.) kérelem (414. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Az AUER-KŐ Kft. bérletijogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., Sírkert 
utca 26.) kérelem (415. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

18. Ábrahám János sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest 
X. , Kozma utca 7.) kérelem (416. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. Az Európai Unió LIFE programján történő részvétel (433. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés 
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
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20. Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
(402. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

21. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (403. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 

vonatkozó pályázati felhívás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

264/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázati felhívásról 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 
l. melléklet szerinti tartalommal 2017. január l-jétől 2021. december 31-éig szóló határozott 
időre a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) ügyvezetői munkaköre ellátására. 
2. Az l. pontban meghatározott pályázati felhívást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján kell közzétenni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

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

Határidő: 2016. október 20. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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2. napirendi pont: 
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 

(III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Rece-fice Óvoda Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

265/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Rece
fice Óvoda székhelyét áthelyezi az ll 05 Budapest, Vaspálya utca 8-1 O. szám alá. 
2. A Képviselö-testület a Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Bánya utca 32.) alapító 
okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Ez a határozat 2016. augusztus 26-án lép hatályba. 

l . melléklet a 265/2016. (VIII 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/586/ .. ./2016/II 

Módosító okirat 
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A Kőbányai Rece-fice Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/586/6/2016/II 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 Rece
fice Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
... /2016. ( ... ) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

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

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Rece-fice Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10." 

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

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyí
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 

int~~méQy ___ ···············----···········-·----·····-···········--·--··-···--·-··--· ·--·---- ---······-····-·--·-·········-·· ·········-·-··-··----·---· 

feladatellátási hely megnevezése 
. 

1 
.. 
1
, maximális gyerme 

tagozat megJ e o ese 
1
,
1
, , 

tanu o etszam 
----·- ----··--··-·-·-·······-·-····- ............................... ··----------······-·····-

1 Kőbán ai Rece-fice Óvoda 102 fő 

63 Afldtll'' l T. e a a e atast szatga o mgat anvagyon: 
-·· 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

-··-···-- f--·····-·-·-···----··-----·----········ -----· használati j_Qg~--- ···-------··-········-········-· .............. ··············-······· . 

1 
1105 Budapest, Vaspálya utca 8- 41510/9 használati jog óvoda" 
10. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Budapest, 2016. augusztus" 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. me/lék/et a 265/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/586/ .. ./2016/11 

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 Rece-fice Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Rece-fice Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 

2. A l{öltségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981. január 30. 

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 
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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 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. 

4.2. AJ~2_ltségy~tésj_~_?.:~rv főtevékef!y~é_g_~-!?:~k~!lamhá~_!a.~~~~i sza~?.g_~~~!! besor9.!A~~---

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
~--L-------------~- ----------···----

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. 

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 
intézményekkel, 

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 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 igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

4.4. A költsé~etési szerv alaptevék~ségének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
,------ ---·----·· --- ····-·--- -·---- - ·--····· ·-·······-·-···- ··········-----·····-·--· ----------- ············--· -----······· . -1 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

·-······· 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
-···-·· --···--- ------

2 066010 Zöldterület-kezelés 
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3 082091 Kö.~!llűvelődés - kg~_Q?._s~j__~s t~~~?dalmi r~_?._~-~~!!=1 fej!~:;zté:;~ ····················-· ·-····-- --· 

4 091110 Óvodai nevelé~_~llátás sza~f!lai feladat~i ·-· 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gy~E_!lleké~~zteté~-~-~~nevelési -~!!_tézméQy!?~Q ___ ___________________ 
·-·-· ·········-·-·-

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben_ 
-·· 

! 9 104037 i Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

11 107080 ~sélx_~gy~_!!._l_§?.~g -~.!Q.?egí!_~-~!~~_1~2 te_y_~k~El:.Y?i~_é._~_P_!.Q~í::l!!!Q_k __ ___ ··-·-··-····· ... ·-·--------·-·---·-·-·-------· .. ·------

4.5 . A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bolgár utca, 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig, Gergely utca 1-43-ig és 2-46-ig, Gutor tér, Gutor utca, 
Gyömrői út 1-9-ig és 2-4-ig, Ihász utca 1-15-ig, 2-14-ig, Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig, 
Kelemen utca 1-19-ig, 2-16-ig, Kerecseny utca, Kirgiz utca, Kőér utca 1-7-ig és 20-34-ig, 
Körösi Csoma sétány 1-5-ig, Körösi Csoma Sándor út 1-7-ig, 2-16-ig, Lámpagyár utca, Liget 
tér, Martinovics tér, Mongol utca, Örmény utca, Román utca, Szállás utca, Ugor utca, Várgede 
utca, Vaspálya utca 1-25-ig és a páros oldal, Verebély utca, Zsadány utca. 

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 menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásb?J!_á1!_9 személye~ jogviszonya: __ 

1 . ~g~::::~:~:~~;:::~Y ~a~~:::~~~~::~~;:~~~á:óló-1992: éviXXX~íí:1 
- ----------·······-·--·------------ __________ J_t.Ö.~Y~~y __________ -------- - ---------------- - -------- -l 

2 meg_bízási j9_g_viszony _ l a Pol á~~ Törvénykönyvr_§l szóló 2013. é.vi V. törvény _l 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1 .1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály 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. 
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6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
mtezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám --

l Kőbányai Rece-f!ce Óvoda 102 fő 
-·····-··· ···- ··-··-· ·-····----··--··········-·---

63 Afld ll'' l 'l ' . .. e a ate atast szatga o mgat anvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 

1105 Budapest, Vaspálya utca 8- ! 41510/9 használati jog óvoda 
l 10. l 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 31. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2015. március. 27. napján kelt, K/6000/6/2015/11 alapító okiratát 
visszavon om. 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus" " 

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 
Rece-fice Óvoda 2016 .................. napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/586/ ... /2016/11 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

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

266/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 

a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat 
elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 
szeptemberétől 2017 januárjáig terjedő időszakra 5 OOO Ft/hó "Kőbánya számí t Rád" szociális 
alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai 
tanulóknak. 
2. A Képviselő-testület a 2016 szeptemberétől 2017 januárjáig terjedő iciőszakra l O OOO Ft/hó 
"Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben 
meghatározott középiskolai tanulóknak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: Megköszöni Jegyző úrnak, hogy kiegészítette az előterjesztést és most már 
előterjesztésre hasonlít az az anyag, amit megkaptak. Nemcsak a szerződések hiányoztak 
belőle, hanem a futamidő és az összegszemség sem szerepelt. Jelzésértékűen fog tartózkodni a 
szavazásnál, mert nem a céllal nem ért egyet. Meggyőződése, hogy a többség támogatni fogja 
a javaslatot. Jelezni szerette volna, hogy jó lenne, ha az ilyen anyagoknál, amelyek közel 2 
milliárd forint nagyságrendűek, teljesebb információt kapna a Képviselő-testület és nem az 
utolsó napon. 

Dr. Pap Sándor: Elnézést kér, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén nem tudott részt 
venni. Képviselő úr kérdése jogos volt, megválaszolták. Természetesen a versenyeztetés 
megtörtént, a hiteleket már nem kötelező közbeszereztetni, ettől függetlenül 
megversenyeztették. Az első indikatív ajánlat, amit kaptak körülbelül 2 milliárd forintra, 3,5% 
pluszbuber volt, ehhez képest 0,74% pluszbuber lett a nyertes ajánlat. 
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Ezáltal a tízéves futamidő alatt közel félmilliárd forintot spórol az Önkormányzatnak. Amellett, 
hogy az előterjesztésből hiányozhattak dolgok, a városvezetés kellő gondossággal járt el és 
védte a kerület pénzügyi érdekeit. 

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

267/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: l 095 
Budapest, Lechner Ödön fasor 8., adószám: 10189377-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-041028) 
kötendő kölcsönszerződés fennállása alatt minden évben olyan költségvetést fogad el, amely 
biztosítja a kölcsönhöz kapcsolódó adósságszolgálat teljesítéséhez szükséges forrást. 
2. Ez a határozat 2016. augusztus 27-én lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

6. napirendi pont: 
A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú "A leromlott településrészeken élő alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fiZikai rehabilitációja 
Budapesten" című pályázaton történő részvétel 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Örömteli, hogy ezt az előterjesztést tárgyalhatják, mert sajnos az utóbbi 
időben többször voltak kénytelenek pályázatok kapcsán arról beszélni, hogy a közép
magyarországi régió, aminek Budapest is része a mutatói alapján annyival fejlettebb az ország 
bizonyos részeinél, hogy bizony pályázati pénzből szűkösen fog ennek a régiónak jutni. A 11,5 
milliárd forintos keretösszegre maximum 2 milliárd forint értékben lehet pályázatot benyújtani, 
a pályázat célja a szociális városrehabilitáció. A Polgármesteri Hivatal és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. munkavállalóinak, illetve a Képviselő-testületnek lehet ebben már rutinja, 
hiszen a Kis-Pongrác telepen egy ilyet már sikeresen levezényeltek. A pályázat célpontja a 
Gyömrői út és környéke. A kerületi lakásállományról valahányszor beszélnek, mindig 
elmondják, hogy bizony a lakásállományuk jelentős része még mindig nem ad túl nagy 
büszkeségre okot. 
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A 2 milliárd forint pályázati összeg néhány nagyon leromlott állapotú házukat fogja azon a 
környéken megszüntetni, azt gondolja, hogy százas nagyságrendben a Kőbányai 

Önkormányzat, mint lakástulajdonos a bérlőit fogja jobb helyzetbe hozni. Emellett a pályázat 
tartalma a nem olyan rég megvásárolt Gergely utca 63. épületben egy multifunkciós közösségi 
tér kialakítása, és számos közterületi elsősorban út- és járdaépítési beruházás. Emellett van egy 
komoly úgynevezett szoft része is a pályázatnak, egy 600 millió forintos csomag, amely a 
legkülönfélébb mentálhigiéniás, életvezetési és egyéb tanácsadásokra is lehetőséget fog adni a 
pályázatha bevontaknak. Emberöltőkbe telik mire olyan lakásállományuk lehet, amelyre 
büszkék lehetnek. Azt gondolja, ha ezen a pályázaton sikeresen szerepelnek, akkor egy 
évtizedet fog ezen előrelendíteni. Mint minden ilyen nagyságrendű pályázatnak, ennek az 
előkészítése és lebonyolítása hosszabb időtávot fog igénybe venni. Ha év vége, jövő év eleje 
felé a pályázatnyertességről értesülnek akkor a támogatási szerződés megkötése után 12 hónap 
a tervezéssei telik, másrészt a szoft elemek tekintetében megvalósíthatósági tanulmánnyal fog 
folytatódni, a végrehajtás ezután fog tudni megindulni. A pályázat összeállítására, a pályázat 
nagyságrendjéhez képest nagyon rövid idő állt rendelkezésre, ezért külön köszönetet mond a 
pályázat előkészítésében közreműködő Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak, hogy ezzel a nagyon szoros határidővel a nyár folyamán alaposan és szépen 
sikerült összerakni. 

Tóth Balázs: Minden ilyen pályázatnak örül Kőbányán és meg is fogja szavazni. Kérdezi, hogy 
mi alapján kerültek ki választásra a konzorcíumi tagok? Körlevél ment ki a civil szervezeteknek, 
vagy őkjelezték, hogy szeretnének társulni? 

Somlyódy Csaba: Örül annak, hogy ez a pályázat lehetőséget biztosított a számukra, hogy 
elinduljanak, reméli, nyernek is, mert ráfér a területre. Azt hiszi, hogy senki nem vitatja, hogy 
a kijelölt területre ráfér egy ilyen típusú tevékenység. A program 2019-2020-ig elhúzódik, vagy 
még utána is, mert például a Cikk Egyesület csak 2019-ben fog belépni a szoft tevékenységbe, 
amikor az ifjúsággal való foglalkozásra sor kerül. Azt gondolja, nagyon jó, hogy el tudnak 
indulni ezen a területen is és a maga részéről támogatja a pályázatot, reménykedik abban, hogy 
nyernek majd. 

Varga István: Nagy örömmel vette tudomásul, mint a terület képviselője, hogy a Polgármesteri 
Hivatal ilyen gyorsan és frappánsan összeállította a szükséges pályázati anyagot. A szabadságát 
megszakítva részt vett a lakossági fórumon, nagyon sokan érdeklődtek. Valóban Kőbánya egyik 
legrosszabb részén vannak ezek a lakások, ezek feljavítása mind építészetileg, mind 
szociológiailag nagyon indokolt. Nagyon sokan bíznak abban, hogy nyernek a pályázaton. 

Somlyódy Csaba: Külön köszöni, hogy felhívták a figyeimét arra, hogy a 4. mellékletben 
megtalálja a kérdésére a választ. 
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Dr. Pap Sándor: Azt gondolta, hogy a pályázatban résztvevőket nem kell megindokolni. A 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ bevonása egyértelmű, most is jelen van ezen a 
területen, nagy tudással rendelkeznek az itt élő családokról. Felmerült, hogy a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. hogyan került be a pályázatba, azt gondolja, hogy a 
szociális foglalkoztatás által a munkaerő-piaci reintegrációval kapcsolatban olyan tudás 
halmozódott fel, amit véleménye szerint vétek lenne kihagyni a pályázatbóL A Cikk 
Egyesületnek pedig az ifjúság nevelési tapasztalatai, mind a problémás, mind a nem problémás 
ifjúsággal kapcsolatos tudása az, ami véleménye szerint ebben a pályázatban értékes szerepiövé 
tudja őket tenni. A pályázat meglehetősen összetett, bonyolult kritériumrendszer szerint van 
összerakva. A Fővárosi Önkormányzat tavaly jelölte ki a krízisterületeket, munkanélküliség, 
iskolázottság és egyéb ehhez hasonló mutatók alapján Budapesten a legrosszabb helyzetben 
vannak. Kőbányán több területet is kijelöltek, mindegyiket más-más indokok alapján voltak 
kénytelenek elvetni. Szempont volt, ha már elindulnak a pályázaton, akkor a 
lakásállományukban élőknek, a velük szerződött bérlőknek minél nagyobb részét tudják ebbe 
bevonni. Voltak természetesen más területek, de törekedtek arra, hogy minél több emberen 
segítsenek ezzel a pályázattaL Miután ez a terület az egyik legnagyobb lakosságszámú terület, 
ahol koncentráltan laknak önkormányzati lakásban, ezért annak a 3-4 területnek az egyike volt, 
ami erre alkalmas. Ezek tisztán önkormányzati tulajdonú házak, például a Hős utcával a projekt 
volumenéből kifolyólag sem tudnak az ingatlanok összetétele miatt foglalkozni, a 2 milliárd 
forint erre a területre nem elég, másrészt vegyes szerkezetű. Ingatlanvásárlásra a megpályázott 
összeg mindössze 2%-ára ad lehetőség a pályázat. Felmerült, hogy a pályázati pénzből építhető
e szociális lakás, ezt nem tehetik meg, mert a pályázat előírásai között szerepel az is, hogy a 
területről átköltöztetett családok közül legfeljebb két család mehet ugyanabba az épületbe, 
megakadályozva ezzel azt, hogy áttelepítsék a problémát máshová. Az ilyen peremfeltételek 
miatt egyenként az összes terület, amiről tudomásuk van, és ilyen besorolásban van (Maglódi 
út, Bihari út 8/c., Maláta utca) kiesett. A Maláta utcával is részt vehettek volna a pályázaton, de 
1/5 ennyi ember lett volna bevonva. A terület kijelölése hosszú procedúra volt, ahol a kerület 
egészét figyelembe vették, egyrészt arra törekedtek, hogy minél nagyobb lélekszámot vonjanak 
be, másrészt pedig ténylegesen legyen értelme a programnak Miután azt vállalják, hogy 
többtucat lakásból kiköltöztetnek lakókat és a megüresedő lakások sorsa bizonytalan, de 
ismerve az épületek állapotát, némelyik már statikailag is elavult és ebből kifolyólag 
valószínűleg nem fogják ezeket az épületeket megtartani, épületként semmiképp. A 
projektterület szélén van az Alkér utca 3. a két épület rendkívül rossz állapotú, de vegyes 
tulajdonú. Vizsgálták ezeket a házakat is, azt gondolja lehetőségük lesz és meg is kell csinálni, 
hogy ezeket a házakat is leürítsék. Figyelembe kellett venni a projektnél, hogy egy esetleges 
értékesítésnél az Alkér utca 3., ha a területen jelen lévő nagy cégeknek, például a Richternek 
szeretnék eladni, eleve lakófunkció nem elképzelhető, ha eladják a bevétellel csökkenteni kell 
a támogatás összegét. Mérlegre tették, hogy mennyi pénzt lehet ezekre a házakra igényelni és 
mennyivel csökkenti a támogatási összeget, ha eladják és ebből bevétel ük lesz, ennek a szaldója 
negatív lett, ezért maradt ki ez a két ház ebből a projektből, de ennek a kezelése is benne van. 
A lakásállományukat ez a projekt meg fogja terhelni, ugyanis ezeket a családokat ki kell 
telepíteni valahová, de nem lehet krízis területre, veszélyeztetett területre, kettőnél több bérlőt 
vagy családot nem lehet egy házba telepíteni. 
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Jelzi, hogy ez a projekt a lakáskiutalásokat akár felújítással, akár szociális alapon nagyban meg 
fogja nehezíteni. A Hölgy utcában is újítanak fel egy 21 lakásos házat, ahonnan a bérlőket ki 
kell helyezni. Ha bárkinek kérdése van, szívesen válaszol, akár személyesen is megkereshető 
az irodájában képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésen kívül is. 

Tóth Balázs: Arraszeretne választ kapni, hogy a konzorciumba bejövő civil szervezetek (Cikk 
Egyesület) hogyan kerültek a konzorciumba, hogyan történt a kiválasztás? 

Dr. Pap Sándor: Ök keresték meg a Cikk Egyesületet, mert már 5-6 éve működnek velük 
együtt. Nem tartottak semmiféle nyilvános meghívást, aminek az az egyszerű oka, hogy egy 
ilyen pályázat kicsit nehezebb dolog, mint egy házasság. Egy ilyen projekthe közös előélet 
nélkül külső szereplőt bevonni, hatalmas felelőtlenség lenne. 

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

268/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" 
című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.2.1-
15 azonosító számú, "A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázati 
konstrukció keretében támogatási kérelmet nyújt be "Szociális városrehabilitáció a kőbányai 
Gyömrői út és környéke akcióterületen" címmel. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti támogatási kérelem és 
mellékletei aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat, valamint a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes 
szabályozás megalkotása 

Előterjesztő: Tubák István önkormányzati képviselő 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tubák István: Mit értenek önkormányzati tulajdonban álló ingóság alatt, véleménye szerint 
egyértelmű, minden olyan ingóságot, amely a l 00 OOO Ft értéket piaci alapon meghaladja, 
illetve az Önkormányzat és annak gazdasági társaságai vagy intézményei tulajdonában van 
(munkagépek, autók, kézi gépek). Eddig nem nagyon értékesítettek semmit, Jegyző úr 
elmondta, hogy személygépjárművet nem is értékesíthetnek magánszemélynek, viszont 
árverésen kereskedéseket is meg lehet keresni, így egy hivatalos árverés véleménye szerint 
egyszerűen lebonyolítható. A Képviselő-testület a szavazatával azt fejezi ki, hogy kíván ezzel 
a dologgal foglalkozni, illetve felkéri a Jegyző urat, hogy a vagyonrendelet egységes 
szerkezetbe foglalását megalkossa. Eddig nem történtek nagy értékesítések, de előbb-utóbb 
lecserélnek személyautókat, munkagépeket, lehet kőbányai lakosokat, cégeket tudnak olyan 
helyzetbe hozni, hogy ezzel ők jól járnak. Akár egy számítógép egy rászoruló családnak nagy 
segítség lenne. Kéri a Képviselő-testületet támogassa a javaslatát. 

Elnök: Érti Képviselő úr szándékát és azonosulni is tud vele. Vizsgálták az esetek számosságát, 
mennyire gyakori, hogy ilyen módon kerülne sor értékesítésre, az a helyzet, hogy meglehetősen 
alacsony számról van szó. Ahhoz, hogy ilyen módon járjanak el a teljes helyi joganyagot át 
kellene dolgozni, ami nem biztos, hogy a befektetett munka megtérülését hozza. Egyébként 
minden ilyen ügyletük nyilvános, minden cégnél működik felügyelőbizottság, amely az összes 
folyamatot tudja kontrollálni. Ha nagyon gyakori lenne ezeknek az ügyleteknek a száma, akkor 
azt gondolja, neki kellene látni a rendeletek átdolgozásának, így viszont nem látja az 
indokoltságát, hogy nagyon nagy munkát fektessenek abba, ami egyébként túl sok eredményt 
nem fog hozni. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a változtatás mely rendeleteiket érintené? 

Dr. Szabó Krisztián: A vagyonrendelet átdolgozására lenne szükség, jelenleg az 
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet hatálya nem terjed ki a gazdasági társaságokra. A 
teljes rendelet átdolgozására azért lenne szükség, mert egyrészt ki kellene terjeszteni a hatályt 
és újraalkotni azt a rendszert, ami a vagyonértékesítéssel, hasznosítással összefiiggő, a rendelet 
szerkezetét kellene ehhez igazítani. 

Elnök: Azt semmi nem zárja kijelen pillanatban sem, hogy licittel értékesítsenek bármit. Adott 
esetben kell mérlegelni egy-egy értékesítendő eszköz esetében. Például a KÖKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. fűkaszáit általában addig használják, amíg azok fűkaszaként 
használhatóakés az egyik géppel javítják a másikat, tehát az alkatrészeket [elhasználják, nincs 
a gyakorlatban mindez. A meglévő gépjármü állománya is a KÖKERT-nek az első perctől 
kezdve meglévő állomány, a régi autókat is használják, nyilván ezeket előbb-utóbb le kell majd 
cserélniük és lesz még némi használati értéke. 
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Az Önkormányzatnál egyetlen olyan kisbusz volt, amit kivettek a rendszerből, azt sem 
selejtezték, hanem átadták egy kerületi sportegyesületnek. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 
ellenszavazattal, 9 tartózkodással nem fogadja el a Kőbányai Önkormányzat, valamint a 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingóvagyon 
értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotása tárgyban benyújtott 
előterjesztésben szereplő határozattervezetet. [269/2016. (VIII. 25.)] 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bebek u. l. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Somlyódy Csaba: A hely adott és megfelelő arra a célra, hogy a FEMA Állatmentő és 
Állatvédelmi Egyesület beköltözhessen, irodának használhassa. Kérdezi, hogy az iroda olyan 
állapotban van, hogy igényel-e az önkormányzat részéről költségvetési befektetést, vagy jelen 
állapotában át lehet adni? Értelmezéseszerint nemcsak az iroda és annak használata szerepel a 
használatban, hanem az udvar is. Kérdezi, hogy az önkormányzat részéről a költségvetésből 
kell-e fordítani az udvaron elhelyezendő kennelekre, vagy ezt a FEMA állja? 

Elnök: Az önkormányzatot nem terheli semmilyen költség, az ingatlan átalakítása, kialakítása, 
a feltételek megteremtése vonatkozásában. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 
rezsiköltségeket a FEMA fizeti, a kennelek elhelyezése is a FEMA feladata és azért december 
31-éig, mert eddig szól a szerződésük. Itt nem nagyszámú állat elhelyezéséről beszélnek, csak 
átmeneti időszakra, amíg nem sikerül máshol helyet találni nekik. További hozzászólásta nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

270/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bebek utcai ingatlan ingyenes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
szeptember l-jétől 2016. december 31-éig a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi 
Egyesület (8000 Székesfehérvár, Mancz J. utca 12. IV/105.) részére ingyenes 
használatba adja a Budapest X. kerület, Bebek u. l. szám alatti telekingatlant és a rajta 
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található épület emeleti rész 50%-át tárolás és irodai, ügyeleti tevékenység végzése 
céljából. Az Egyesület a használat ideje alatt köteles a kiszámiázott közüzemi díjakat 
megfizetni. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C és Gém utca 4. szám, valamint 

a Gém utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban 
kötendő településrendezési szerződés 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Dr. Pap Sándor: Örömtel ei településrendezési szerződést tárgyalni, mert ez azt jelenti, hogy a 
kerület valamely pontján épül valami szép és új , másrészt a településrendezési szerződés 
keretében az önkormányzatnak szoktak tenni felajánlásokat Annyiban más ez a 
településrendezési szerződés, mint az átlag, hogy a legtöbb esetben ez egy csereügylet, az 
önkormányzat valamilyen szabályozási terv vagy egyéb előírásért kvázi cserébe kap előnyöket, 
itt azonban más a helyzet. Aberuházónak a szükséges szabályozási terv már rendelkezésre áll, 
nem voltak tárgyalási pozícióban, ennek ellenére sikerült a településrendezési szerződést tető 
alá hozni, aminek keretében 45 millió forintot kap az önkormányzat, részben egy játszótér 
kiépítésére ezen a környéken, másrészt pedig körülbelül 280 méter útszakasz leaszfaltozását 
járdákkal, parkolókkal, közművekkel együtt megvalósuL Jó azt látni, hogy van még olyan 
fejlesztő, aki bár nem lenne kötelessége hajlandó közcélra pénzt szánni. 

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

271/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C, Gém utca 4. szám, valamint a 
Gém utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban kötendő 
településrendezési szerződésről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C, Gém utca 4. szám, valamint a Gém utca 38338/3 
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helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződést az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgátmestert a településrendezési szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelme 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

272/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelméről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 

Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye (ll 02 Budapest, Bánya u. l.) részére 71 7 804 Ft egyszeri támogatást 
biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület 
működési célú általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

273/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
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. augusztus 29-én lép hatályba. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 237/2016. (VI. 23.) 
KÖKT határozat. 

J. melléklet a 27312016. (VIII 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/4841/ ... /2016/XVIII 

Módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 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 Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló ... /2016. (VIII. 25.) KÖKT határazatra 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

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

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: 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. 

1.2.2. telephelyei: 
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telephely megnevezése telephely címe 

1 1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 

2 1102 Budapest, Állomás utca 9. földszint 

3 Hatósági Főosztály Adóhatósági Osz~:~-- ~~~2 Buda~est. Állomás utca 2. (Korp~:i utGJ 

4 1102 Budapest, Állomás utca 15. 
~--- .. --------·- .................. ----·-------ü-oz-Budapest,AÚ~;~~á~-~Itca -26-:-- ---·-··----··-······ ···· 
______ _Qgyf.@<özpgnt _____ ..... -- -···-----·- ........... ·-········-············- .. ·--·------................. ·--------····-............... ·-·······--·---·--

6 Kőbányai Közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/A-B (Kazah 
utca 10.) 

7 1103 Budapest, Gyömrői út 49. 

8 

9 

10 Hatósági Állatorvosi Rendelő 

11 

__ !_? __ 1--Qgyf~~zolgál~L ··········---··--
13 ---t--·· .. -----·- ................ _ .. _, ____ _ 

14 Ügyfélszolgálat 

1102 Budapest, Halom utca 37 /B 

1106 Budapest, Hatház utca 5/A 

1102 Budapest, Hölgy utca 21. 

1106 Budapest, Kada utca 120. 
------- - - ----· .. ----· 

1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 
............ - ··--··-- ·--·······-··-·······-----.. --.. ·······--;-·.. . .. _ ........... -··---·- --······-·- · 

1108 Budapest, Ujhegyi sétány 14/A 
-------+- 1"1 os ~pest~i'ij1~~iYis-étány i6.--------- · 

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

"4. A költségvetési szerv tevékenysége 

ll 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLX:XXIX. 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 szaká~ati besorolása· 
-

l 

·--·-- -·-·--·-------

szakágazat száma szakágazatrnegnevezése 
···-··-· ···---· .. ._ ..... _. 

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 ügy döntésre 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 l 

l---~-+--·:--_:"=:k=:c=:o-:-_'~á--n=1=-....... -..... -. j::_~_:~_~;;~_ll:_:'_~;s_~-~~._:_k_!.:~_al_~-ó_e-~~alli=- :j 
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3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 

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

·-····-·--1-~zolgáltatások -···--·--···-·- ···········----··-·-·-·-·--·-·-·--·-------···-·· 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz ka12csolódó 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" 

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere nevezi ki és me n ti fel, valamint gyakorolja 
a jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés nyilvános pályázati eljárás útján 
határozatlan időre történik. 

5.2. A költsé vetési szervnél alkalmazásban álló személ a: 

l 

2 

ll 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilv<hltartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus" ll 

Okirat száma: K/4841/ /201 6/XVIII 

P. H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 273/2016. (VIII 25.) KÖKT határozathoz 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

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 

4 

5 

6 
-

7 

8 

9 r--·-
10 

l--

11 

12 

13 

14 

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

telephely megnevezése telephely címe --------·-·---- ·--- ·····-

1102 Budapest, Állomás utca 5. földszint 
·-·· ------···- -···-··-······-··-·········----· ··-- -···-··-··----·-·--, ·-··-·-··-·-······-·--- ···················-··--·· 

1102 Budapest, Allomás utca 9. földszint 
.. ·---···-· ··- - -·-- ··-----····-··---····--···-·-·--··· 

Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály 1102 Budapest, Állomás utca 2. (Korponai utca 
18.) ·-
1102 Budapest, Állomás utca 15. 

Ügyfélközpont 1102 Budapest, Állomás utca 26. 

Kőbányai Közterület-felügyelet 1103 Budapest, Gergely utca 112/ A-B (Ka za h 

-· 
utc~) O.) ··-··-··· .. ·····--

1103 Budapest, Gyömrői út 49. 
- ·-······-·---

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

1106 Budapest, Hatház utca 5/ A 
·-----··· ··-·-------···- ···············-···· -··----·-·--··---·-·-·-·--·-··--------------·········-···-·-----------~ Hatósági Állatorvosi Rendelő 1102 Budapest, Hölgy utca 21. 
---··-----·· ·-······-··· ·--·--····-·----··--·-· ----------- ············--·--···--------·-·-·--------·-·· ·········-·--·-·-···-···· 

1106 Budapest, Kada utca 120. 

Ügyfélszolgálat ll 02 Budapest, Szent László tér 2··4. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 14/A 

Ügyfélszolgálat 1108 apest, Újhegyi sétány 16. J - ·-·- ··-- --- . -· 

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 
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2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

23 Ak"lt' t'. l"d k"l ' o segve estszerv)oge o o tsegvetest szervene k 

megnevezése székhelye 

l 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Gazdasági 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. 
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 

2 
X. ker. Tanács VB Út- és 1103 Budapest, Óhegy utca 22-24. 

'-· 
Létesítménykarbantartó Költségvetési Üzem __ 

-····---------·-·-······· 

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 mlíködésével, 
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. CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

4 2 A k'"l ' f" 'k o tsegvetesi szerv oteve enysegene k 'll l ' a am Jaztartasi sza k' l' agazati >esoro asa: 

szakágazatszáma 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 mlíködésével, a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügy döntésre történő előkészítésével, a 
döntések végrehajtásával és a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a jogszabály 
alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat (TEÁOR 8411). 

4 4 A k''lt ' t' . o segve est szerv a aQteve 'k enysegene kk o r ma nyzati __ ~_n c1o szennti megJe o ese: . f k . ' 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

-·-

l 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatásitevékenysége 

2 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
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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. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízás i rendje: A jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat polgármestere nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a jegyző 
felett az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés nyilvános pályázati eljárás útján 
határozatlan időre történik 

52 Ak .. lt' 'l lk l , b 'll' 'l ko o segvetes1szervne a a mazas an a o szeme1ye • JOgviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

l közszalgála ti jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

2 munkaviszon_y 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. (XI. 20.) 
okiratszám ú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus" ll 

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 Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2016. augusztus ... napján kelt, 

napjától alkalmazandó K/4841/ /2016/XVIII okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának 

Kelt: 

P.H. 
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Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

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

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület KőbányaiOnkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Onkormányzat 2016. I-IX havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

274/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 18-20. III. emelet 43. szám alatt lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. III. emelet 43. szám 
alatti, 39130/0/A/44 helyrajzi szám ú lakást elidegenítésrejelöli ki . 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőket tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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275/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 35. H. lépcsőház, VII. emelet 95. szám 
alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 35. H. 
lépcsőház, VII. emelet 95. szám alatti, 41400119/ A/95 helyrajzi szám ú lakást elidegenítésre 
jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója 

276/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Óhegy utca 39. fszt. 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről . 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Óhegy utca 39. fszt. 3. szám alatti, 
41989/0/A/3 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 88%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

277/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. fszt. 9. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. fszt. 9. szám 
alatti, 39080/1/N11 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 188 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 3 188 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
2 231 600 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 956 400 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 186 875Ft/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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

278/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kelemen utca 5. 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, Kelemen utca 5. szám alatti, 
41549/0/N 6 helyrajzi szám ú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 041 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi az l 041 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 

782 700 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 312 300 Ft összeget - a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 65 543 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirend tárgyalását határozathozatal nélkül 
lezárja. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X 
kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elídegenítésre 
vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

277/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. fszt. 9. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
I. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. fszt. 9. szám 
alatti, 39080/ll A/ll helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 188 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 3 188 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 

2 231 600 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 956 400 Ft összeget - a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő - 186 875 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

278/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kelemen utca 5. 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, Kelemen utca 5. szám alatti, 41549/0/A/6 helyrajzi 
számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát l 041 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi az l 041 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 

782 700 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 312 300 Ft összeget - a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 65 543 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. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X 
kerület, Szövőszék utca 4. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre 
vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

16. napirendi pont: 
Fügedi András Tibor sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 

(Budapest X., Kozma utca 7.) kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

279/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
Fügedi András Tibor sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest 
X., Kozma utca 7.) kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fügedi András 
Tibor egyéni vállalkozó (adószáma: 65715080-2-42; nyilvántartási száma: 26302883) részére 
a Budapest X., Kozma utca 42518/49 hrsz.-ú, 14 338m2 alapterületű telekingatlan 2271 m2 

nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzése érdekében 2016. szeptember l. napjától 
határozatlan időre bérbe adja az alábbi feltételekkel: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felmondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 0 52 Budapest, 
Városház utca 9-11.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege ll 00 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 
jogát fenntartja, 
d) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
e) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszünése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közmüvek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
J) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
g) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
h) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő felel, 
i) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, semjogi személy részére, sem ingyenesen, 
sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül; a bérbeadó 
az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az albérlő, további 
használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli 
albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra jogosítja fel a 
bérbeadót, 
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j) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést azonnali 
hatállyal [elmondhatja: 

ka) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy jogszabályban meghatározott lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
kb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
ke) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
kd) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
ke) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
kj) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
kg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
kh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
Az AUER-KÖ Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., Sírkert 

utca 26.) kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

280/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
az AUER-KÖ Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., Sírkert utca 
26.) kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az AUER-KÖ 
Kft.-vel (adószáma: 12325908-2-42, székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 26.) a Budapest 
X., Sírkert utca 42517/2 hrsz.-ú, ll 958 m2 alapterületű telekingatlan l 0 79 m2 nagyságú 
részének sírkőfaragó tevékenység végzése érdekében történő bérbeadásáról 2012. július 16-án 
kötött szerződést akként módosítja, hogy a bérbe adott terület nagysága 2016. szeptember l. 
napjától 1079 m2-ről 941 m2-re változik. 
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2. A bérleti szerződés l. pont szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
Ábrahám János sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., 

Kozma utca 7.) kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

281/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
Ábrahám János sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., 
Kozma utca 7.) kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahám János 
egyéni vállalkozó (adószáma: 40008583-1-42; nyilvántartási száma: 4432460) részére a 
Budapest X., Kozma utca 42518/49 hrsz.-ú, 14 338 m2 alapterületű telekingatlan 640 m2 

nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzése érdekében 2016. szeptember l. napjától 
határozatlan időre az alábbi feltételekkel bérbe adja: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felmondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 052 Budapest, 
Városház utca 9-11 .) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege ll 00 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 
jogát fenntartja, 
d) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
e) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszünése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
J) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
g) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
h) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő felel, 
i) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, semjogi személy részére, sem ingyenesen, 
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sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül; a bérbeadó 
az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az albérlő, további 
használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli 
albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra jogosítja fel a 
bérbeadó t, 
j) a bérleti szerzödés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzáj árulásával lehetséges, 
k) a bérleti szerzödés alapján a bérlő súlyos szerzödésszegésének minösül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerzödést azonnali 
hatállyal felmondhatja: 

ka) a bérlő jelen bérleti szerzödésböl eredő vagy jogszabályban meghatározott lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
kb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerzödésben 
megjelölt határidőben, 
ke) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
kd) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
ke) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
kj) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
kg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 
bérlövel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
kh) a bérlő a bérleti szerzödés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Föépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Hosszú idő óta húzódó ügyeket tudtak rendbe tenni. Eljutottak addig a pontig, hogy ki 
lehet alakítani a telket a leendő virágcsarnoknak Hosszú évekjogi bonyodalmai után indulhat 
a telekalakítás, azt követően pedig az építkezés. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
Az Európai Unió LIFE programján történő részvétel 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: A Rákos-patak mentén próbálnak egy mini környezetvédelmi programmal részt venni. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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282/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
az Európai Unió LIFE programján történő részvételről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy részvételével az Európai Unió LIFE programjának keretében pályázat kerüljön 
benyújtásra "iPlanTo" 'Integrated Planning Toolkit for Urban Heat Island Adaptation' címmel 
és vállalja a 27 254 500 Ft összegű saját forrás biztosítását. A pályázat keretében a Rákos-patak 
kőbányai szakaszán rekreációs park létesül a 4090717 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú 
telken. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti pályázat és mellékletei 
aláírására. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
Az ORD Invest Kft. közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

21. 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 21. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselö-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, 
munkaterv szerinti ülése 2016. szeptember 22-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.05 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 tárgyait napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) beli;ezdésében foglaltak alap,ján a 
jegyzőkönyvének részét 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2016. augusztus 25-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l . Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

l l . Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy 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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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

Fehér Gyöngyi 

Gardi József 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Hancz Sándor 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Lajtai 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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~~ .......... ~ ........................................ . 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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