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Készült a Budapest Fővúros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
november 17-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kertHet Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. L em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív szeritlt jelen vannak 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolg<1rmesterek. 
Agócs Zsolt, Bc1nyai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinoé 
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp .Judit Vivien, Tóth Balázs. 
Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását eWre _jelezte 
Somivóelv Csaba .. -
Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnük A képviselő-testület /6fővel határozatlu!pes. 

Tanácskozási .ioggal,jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
11egedűs Károly aljegyző 
Belsö Ellenörzési Osztúly 
Főépítészi Osztúly 
liatásági Főosztály 
llum{mszolgáltatási Főosztály 
Jegyzöi Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Kőbányai Közterülct-felügyelet 
Pénzügyi Főosztály 
Polgármesteri Kabinet 
Kőbúnyai Vagyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 

Meghívottak: 
Jcgyzői Főosztály 

Gazdasági és Pénzügvi Főosztály Költségvetési Osztálv ...... .. ......, "' 

Hum{mszolgállatási Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Szociál is és Egészségügyi Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Távolmaradás oka 
külföldi tartózkodás 

Pándin é Csernák Margi t 
Mozsár Agnes 
dr. Mözer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
FodorJános 
Rappi Gabriella 
Dobrai Zsuzsanna 
Szabó L1szló 
dr. Gyetvai Tibor 

dr. Ács Viktória 
Habináné Musicz Erika 
Horváthné dr. Tóth Enikö 

Kárpáti Beatrix 

Kálmánné Szabö Judit 



Jegyzöi Főosztály Jogi Osztály 

Jegyzöi Föosztály 
Köbúnyai Vagyonkezelö Zrt. 
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dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Éder Gábor 
dr. Nagy Joh1n 
dr. Szabados Ottó 
Váradi Eszter 
Deézsí Tibor 

Kö,r.::::(Jnti a megjelen/eket, és a:: ülést megn.víUa. A jelenléti ivalapjáll mrgúllapílja. 
hot,~· a képviseleJ-testü/el í tagok kö:::iil J 6 j(J megjelen!. 
Bejelenti. hofZV ajegy:::őkönyvet Kö1>é!· Anna vezeti. A::: ülésről hangfelvétel kés:::iil. 

Napirend e/{ftr Turi GyDrf(v mesleredző. u Magvar Úszá Hfrességek Csomoka 
tagjának köszöntésére keriif sor. 

Elnök: Napirend előtt ismét örömteli pillanatoknak lehetnek részesei. köszönti Turi György 
mesteredzöt és dr. György István kormánymegbízottaL a Kőbányai Sport Club elnökét. Turi 
György mes1eredzö a magyar úszóhírességek csarnok{mak tagjává vúlt 20 16-ban. 
Százhalombattán tartották a beiktatási ünnepséget. Pályafutása során számtalan eredménye 
mellett 63 arany-. 50 ezüst-, és 43 bronzéremhez segítette a tanítványait, akik 12 európai 
rekordot, 5 világpál y ás rekordot, 10 rövidpál y ás európai rekordot, 2 junior világrekordot és 
több mint 250 orszúgos rekordot úsztak. A Képviselö-testület nevében gratulál ezekhez az 
eredményekhez. A Rióban megrendezett olimpián a 36 tos úszóválogatottból 8-an is a KSC 
tagjaként vettek részt a világversenye n. A 2016-os összesített országos sporteredmények 
tekintetében az eJért pontok alapján toronymagasan a KSC végzett az élen. 2016-ban az ,.Év 
mühelye"' díjat is elnyerte a KSC úszószakosztáJya. Emlékeztet arra, hogy évente 500 

gvermeket tanítanak meu inaven úszni a körnvezö köbánvai óvodákból és iskolákbóL amit a 
.; ...... "'"" .,. ol 

továbbiakban is folytatni fognak. (E~'?Y üveg borral gratulált a Képviselő-testiilet nevében Túri 
G.vörgv mesteredzőnek és Dr. qviirgv Istvánnak a KSC elnökének. A Képviselő-tes-tület 

megtapso/ta az ünnepeiteket). 

Turi Gy()r~ry: Néhány szóban megköszönte a Kőbányai Önkormányzat támogatását. (A 

Képi'Íselő-testalet megtapso/ta afelszálalót.) 

Dr. György István: A kiváló egyéni teljesítmények mögött núndig csapatmunka van. Turi 
György mögött is ott van egy csapat, amely több száz gyermek felkészülését. másrészt ezeket 
a figyelemreméltó hazai és nemzetközi eredményeket hozták. Turi György olyan ember, aki 
képes volt csapatot maga mögé gyűjteni, önzetlenül és minden tudásuk legjavát nyújtva segítik 
a versenyzök felkészülését, másrészt az ö munkáját. Megköszöni az Egyesület elnökeként, hogy 
Polgúrmester úr a képviselö-testületi ülés clött megcmlékezett erröl az esernényröl. rA 
Képvise/6-testület megtapso/ta afels:::ólalót.) 
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Elnök: Kőbánya háza t{~jMa még szúmtalan dismerés érkezett. A Plébúnia épületének 
megújításáért. a tervezésért Pro Architectura díjat kapott a tervező. Deák Zoltán. amí talán a 
legrangosabb építészeti elismerés. Büszkék arra, hogy e tervczőmunka nyomán gazdagodott a 
kerület. Arra is büszkék. hogy olyan tanúr tanít, Varga G-ergő Zoltán személyében a Kroö 
György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú iv1üvészeti Iskolában. aki a Czriffra 
Fesztivál országos zongoraversenyen első helyezést ért cl. A liop-Top Sörfőzde a Midnight 
Express sörével, amely fekete sör, éti d bronz minősítést Nünbcrgbcn egy sörvcrsenyen, ahol 
44 ország több mint :woo sörc versengett. 
!(ő bánya egyik jégpályája megkezdte a működését november közepén a Polgármesteri Hivatal 
parkolójában. Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek. fiatalok. idősek. Ez a jégpálya január 
31-éig fog müködni. A másik jégpálya az (ljhegyi Uszoda udvarán fog megnyílni a tervek 
szcrint december első napján és február 2S-áig müködtetik majd. 
A Kápolna utca beruházása nem z<irult még le, de jó ütemben halad a munka, a bontüs után egy
két nem váti müszaki akadályba ütköztek a kivitelezők. A körforgalom átépítésével viszont 
véleménye szerínt nagyon jól haladtak. köszöni a gyors tervező. szervező munkái a 
Polgármesteri Hivatal munkatársainak. a Kőbúnyai Vagyonkezelő Zrt.-ben dolgozó 
kollégáinak 20 parkolót alakítanak ki. mára már a termőföldet is elegyengették, a KÖKERT 
Kőbcínyai Nonprofit Közhasznú Kft.-re vár a feladat, hogy virágdíszbe öltöztesse. 
Aláírták az adásvételi szerződést a Liget téri Szolgáltatóházzal kapcsolatban. a magántnlajclonú 
rész is n társasházból az Önkormányzat tulajdonába kerül, és elindulhat majd a tér <italakítás{lval 
kapcsolatos munka. 
Nagyon jelentős szerződést is aláírtak a Mázsa téri három ingatlan visszavás<írlflsáróL december 
első napjaiban várható a tulajdonba kerülés. Hamarosan a Kormány elé kerül egy előtetjesztés 
is ezzel kapcsolatban. bíznak abban. hogy a jövö évre tervezett 500 millió forintos úm·ás 
eléréséhez ez ele!!endö lesz. Még hosszú idei!! kell vMniuk a köbánvaiaknak. hoQv változzon a 

'- ...... ..... ol "-· ol 

kép, hiszen egyik pillanatróJ a másikra nem fog megváltozni a tér. 
Köszöni mindenkinek, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával 
kapcsolatos megemlékezéseken részt vett. Kiemelné az Éles saroknál állított emlékpontot, 
hosszú évek pereskedése után jutottak oda. hogy ezt a területet is rendezni tudták. 
Átadták a hetekben a .. Tiszta udvm·, rendes ház" mozgalom keretében azt a 194 elismerést, 
táblát, oklevelet, amelyre ajánlfis fogalmazódott meg. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal 
mtmkat{u·sainak a nagy eröfeszítést igénylö munk{~át. 
ldösek hónapja volt október hónapbm1 számtalan rendezvtSnnyel. Idén 120 éves a Kozma utcai 
Fegyház és Börtön, ünnepi állománygyűlés keretében emlékeztek erre az évfordulóra, 
ezenkívül a konyha és a mosoda fejlesztésére is sor került. A Fekete [stván Általános Iskola a 
40 éves évfordulóját ünnepelte. A Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia másodszor adott helyt 
egy európai kosárlabda kupünak, elindult itt is egy jó hagyomány alapjainak a lerakása. Tegnap 
előtt került sor a llungaroControll lrt. támogatásával kialakított új terápiás szoba átadására a 
Gyermekek Átmeneti Otthonában. Ez valamivel több, mint 2 millió forintot meghaladó 
beruházás. Letovicében járt az Önkormányzat delegációja az elmúlt hét végén, 80 éves volt a 
város ebből az alkalomból vettek részt a találkozón, és köszöntötték a helyieket 
Dr. György István a mai napon a Pro Urbe Budapest díjat veheti át a Fővárosi Közgyűlés ülésén. 



4 

November 27-én az (Jjhegyen szervezték meg az adventi események kezdő pillanatáL számos 
programmal vá1:ják a kőbányaiakat Egyrészt szerelmi lakatfalat fognak állítani .. majd a Zrínyi 
Miklós Gimnázium musical csoportja, a l(őbányai Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvü Altalános Iskola zenei csoportja fog szerepclni, valamint új díszvilágítást kap 
a sét<lny, és egy, a ,,Sztárban sztár" nH~jdnern nyertesc fog fellépni. A hónap során számos 
rendezvény lesz majd. 
Megadja a szót 'fótb Balázs képviselő úrnak, hogy elmondja napirend előtti hozzászólását. 

Tóth Balázs: Lados Józsefné közügyekkel foglalkozik Kőbányán, aki 8. osztályos diákoknak 
szervez börtönlátogatást. Ennek akkora sikere van, hogymost már más kerületekből is jclczték, 
hogy érdekelné öket ez a program. Ennek okán fcltetjesztette Lados Józsefnét a .. Richter arany 
nyugdíjára", ami örszúgos díj több száz jelentkezővel pedagógus kategóriában jelölte Lados 
Józse111ét, aki bekerült a döntőbe. négy kiemeit személyiség közé. akikről filmet készítettek. 

Elnök: Laclos Józsefné a nyár végén jelezte, hogy visszavonuL ezt a programot nagy 
lelkesedéssel szervezte, vitte. tovúbb fog menni a program, a jövőben Gúl Judit képviselő 
asszony fogja továbbvinni. 
Vúrhatóan december elején rendkívüli képviselö-testiileti ülést kell tartaniuk, amelynek oka, 
hogy a Kelet-pesti Tankerületi Központtal az intézmények átadás-átvételéről kötenclö 
rnegállapodást el kell fogadnia a Képviselő-testUletnek. Az a munka. amely ezt előkészíti, még 
nem zárult le, de közel vannak a célhoz, bár még néhány fontos kérdésről meg kell úllapoclniuk. 
Emlékeztet mindenkít , hogy a mai napon 17 órától közmeghallgatüst tartanak a Körösi Csoma 
Sándor Köbúnyai Kulturúlis Központ l. termében, vúr mindenkit erre a képviselö-testületi 
ülésre. 
Bejelenti, hogy a különös eljárásrend szerint kerül a Képviselö-testület elé a meghívóban 2., 
Hl. és 16. sorszámrnal szereplő előtc(jesztés, tovúbbá. hogy az előtc(jesztö visszavonta a 
meghívóhan 4. sorszámmaljelzett előtet:iesztést, mert a döntéshez szükséges szakvélemény az 
ülésig sem érkezett meg, mint ahogy ez az anyagban jelzésre került. 

Javasolja napirendre venni VEKOP 5.3.1-15 pülyázati konstrukcióra benyújtott kerékpáros 
infrastruktúrával kapcsolatos Jejlesztések konzorciumi együttműködési megállapodására 
vonatkozó elötetjesztést. A Kormány már jóváhagyta azt az L2 milliárd forintos keretet, 
amelynek felhasználásával megépülhet hosszú munkavégzés után megépülhet 
Rúkoskeresztúrtól a Dunáig. köbányai kiépítésset is elkezdődhet a kerékpárút fejlesztése, 
továbbá a Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós út, illetve Ihász utcai tornatermének, 
illetve az (Jjhegyi Uszodának és a Körösi Non-profit Kft. tanuszodájának a KLIK részére 
történő térítésmentes használatba adúsa vonatkozó előtetjesztést. 
Kéri, szavazzanak az említett napirendi pontok napirendre történö felvételéről. 

Bwlupest F6város X kenilet Kffbányai Onkonnúny::uf Képvisel/J-testülete 16 igen, egyhangú 
.'cava::atta!feives::i tervezeff napirendjére a:: a/úbbi előtnjes:::.té.Yeket 

l O. A VEKOP-5.3.1-15 pál.vázuti konstrukcióra henyz~itotf ., Kerékpárosbaráf 
infi·astrukturá!is .fi!jlesztések Budapest X. kerületéhen'' és ., Rákos-patak mentí 
ökoturis::tíkai .fólyosó ,. cím ű púlyá:::.atok megvalósftására s::olgá!ó kon::orcíumi 
egviittműködési megállapodások (587. szánn{ ellfterjes::té.s) 
Előteries::tő: Koi'Úcs Róbert polgármester 
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15. A Kocsis Sándor Sportkö::pont Sibrik J'v!ik!á . ..,· úti és Ihász utcui tomatermének, u::: 
Újlze:::,ryi uszodúnak ~;.~s Kőrösi Nonprofil Kfr. tanus::od(Uának a Klebelsherg 
lntézményténntartó Közpollt X Tankerület rés:::ére történ{f téritésmentes /zas::nálatba 
adása (588. számú előterjeszté.~) 

Előterjes:::f{f: Radvá11yi Gúhor alpolgármester 
f340/2lJJ6. (XI. 17.)/ 

Elnök: Kéri. szavazzanak a napirendre a 340/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
figyelembevételével. 

Budapest Fővúros X kerület Kőbcín.vai Onkormálly:::at Képviselő-tesliilete 16 igen. eJ:,ryhangú 
szava:::attaf. az iílés napirem(jét az alábbiak szeríni fogadja el/34 J 12016. (XI. l 7.) J: 

L Budapest Föváros X. kerület Kőbúnyai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséröl szóló 
3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet móclosítása (562. számú előterjesztés) 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármcstcr 

2. A Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2017 évi költségvetési 
koncepciója és egyes intézményvezetők illetményének rendezése (584. szúmü 
előtcrj esztés) 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A közterület-haszmHatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati renelelet módosítüsa, 
valamint a rendeletben megállapított díjtételek felülvizsgálata (581. szélmú 
előte1jesztés) 

Elöterjesztö: dr. Szabó Krisztián jegyzö 

4. A Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
mödosítása (582. számú elöterjesztés) 
Előte1jesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A lakóközösségek részére elektronikus megtigyelö rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásni vonatkozó pályázati kiírás (575. számú elöterjesztés) 
Előte1jesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros közigazgatási 
területén a közterületek azon részének kijelöléséröl, ahol az életvitelszerűen 

megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minösül című 77í2013. (Xll. 3.) 
önkormányzati rendeletc rnóclosítására vonatkozó javaslat (546. számú elöterjesztés) 
Elöter1· eszt ő: Kovcícs Róbert )JOl o-ármestcr • b 

7. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú. Sl területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása. illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása (563. 
szárnú clötetjesztés) 
Elötetjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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~. A Köbányai Vagyonkezelö Zrt-vel a TÉR_KÖZ Fövárosi Városrehabilitációs Keret 
2013. évi pályázata "A" jelű- Közterületek komplex megt:1jítósa keretében "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex mcgújítása" projekt projektmencdzsrncnt-feladatok ellátására 
kötött megbízás i szerződés módosítása (5 73. szám ú elötetjesztés) 
Elötet:iesztö: Kovács Róbert polgármester 

9. A Budapest Föváros Önkormányzata által meghirdetett ·r(~R_K.ÖZ pályázati 
konstrukción töt1énő részvétel (586. számú előtet:jesztés) 
Elöterjesztö: Kovács Róbert polgármester 

10. A VEKOP-5.3.1-15 pályázati konstrukcióra benyújtott .. Kcrékpárosbarát 
infrastrukturális fej lesztések Budapest X. kerületében" és ,.Rákos-patak me n ti 
ökoturisztikai folyosó" című pályázatok megvalósításúra szolgáló konzorciumi 
együttműködési megállapodások (5 87. szúmt:1 előterjesztés) 
Előtet:jesztő: Kovács Róbert polgármcstcr 

1·1. A Budapest X. kerület. (38920/4) helyrajzi sz<ímú névtelen közterület Fricsay utcára 
tötiénő elnevezése (545. számú clőtct:jesztés) 
Előterjesztö: Kovúcs Róbert polgármester 

12. A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2017/2018. tanévre tervezett iskolai 
felvételi körzetek véleményezése (550. szúmú clőtet:jesztés) 
Elötetjesztö: Radványi Gübor alpolgármester 

13. A Kőbányai Jmükovszky Éva Magyar-Angol 'K.ét Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezése (571. számú előtctjcsztés) 
Előtcr:jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Kocsis Sándor Spor1központ Ihász utcai tornatermének a Kőbúnyai I'v1ászóka Óvoda 
és a Kőbányai Csodapók Óvoda részérc történö térítésmcntes használatba adása (568. 
számú clőtet:jesztés) 
Elöterjesztö: Radványi Gábor alpolgúrmester 

15. A Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének, az 
(ijhegyi uszodának és Körösi Nonprotit K.tt. tanuszodájának a Klebelsbcrg 
Iniézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő térítésmentes használatba 
adása (588. számú clőtet:jcsztés) 
Elötet:iesztö: Radvcinyi Gábor alpolgármester 

16. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása (569. számú 
előtetjcsztés) 

Előtet:jcsztö: Radványi Gúbor alpolgármester 

17. A Baptista Szeretetszolgálat támogatása (585. szúmú előterjesztés) 
Előtct:icsztö: Wccber Tibor alpolgármester 

18. Tájékoztató a Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2016. 1-XII. havi 
várható likvidirási helyzetéről (574. számú elöterjesztés) 
ElőteJ:jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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19. Tájékoztató a lejárt határidejű végreh<~tott. valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatairól (549. szúmú előtetjesztés) 
Előtcrjcsztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

20. A Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kil.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajt<1sa (580. 
számú előtc~icsztés) 
Előtet:jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbúnyai Önkorm<:Ínyzat tulajdonúban álló lakások 
elidcgcnítésrc történő kijelölése (555 . szárnú clőtetjcsztés) 
Előtetjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Buclapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakúsok 
elidcgcnítésc (556. számú előtetjcsztés) 
Előte~iesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

23. A Budapest X. kerület. Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szerctetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
részére történö térítésmeates használatba adása (564. számú elöte~jesztés) 
Előte1jesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A j'vfagyurors::ág helyi önkormányzatairáf s::úlá 201 l. é1'i CLXXXIX túrvény -16 .. ~·..;(2) beke::dés 
a) pontju alapján zárt ülésen túrgvalmuió napirendi pont: 

24. A Köbánya Sportolója 2016 elismerő cím adományozása (553. sz:oímú előte1jesztés) 
Előtet:jesztö: Kovács Róbert polgármester 

25. Az !'~rtelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló l'vlagyar Down Alapítvány közterülct
használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (544. számú clötet:iesztés) 
Elöterjesztö: Kovács Róbert polgármester 

26. A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyében benyújtott díjcsökkentés iránti 
méltányossági kérelme (552. számú előteJjesztés) 
Előtetjcsztő: Kovács Róbert polg<hmestcr 

27. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 
talc1lható pavilon fennmaradása iránti kérelem (551. szám ú elüterjesztés) 
Elöte~jesztő: Kovács Róbert polgármcster 

28. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (547. szúmú elötetjesztés) 
Előte1jesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat 2016. évi kiHtségvetéséről szúló 

3/2016. (II. 19.) ()nkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesz.tő: Kovács Rúbcrt polgármcstcr 
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l~lnt)k: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rcndclctall.:otás 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkonmínyzat Képviselö-testülete 12 igen szavazattal, 
4 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint mega1ko1ja a Buclapest Főváros X. kerület 
Kőbánvai Önkormányzat 2016. évi költsé1.!.vetéséről szóló 3/2016. (ll. 19.) önkormánvzati ... "' ...... .; 

rendelet módosításáról szólö önkormányzati rendeletet. 

Eluiik: A napirendi pont tárgyalását lezürja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. keriilet Kőbányai Önkormányzat 2017. évi kiHíségvetési 

koncepciója és egyes intézményvezet()k illetményének rendezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármcster 

Elnt)k: Sokak mtmküjüt meg kell köszönnie, hiszen ezen dokumentum összeállítüsa közös 
munkát igényelt, a Polgármesteri Hivatalnak nemcsak a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya, 

banern a szaidőosztályok részéről is, illetve ez olyan dokumentum. amelyben az intézmények, 
illetve gazdasági társaságok anyaga is már beépítésre került ennek rnentén tervezik a jövő évi 
költségvetést. Hozzászólásra nem jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

342/2016. (XL 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi liöltségvctési 
koncepció,járM 
(12 igen szavazattaL 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbúnyai Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 
20 l O. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a következöket rendeli el: 

l. A Budapö1 Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséröl szóló 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése sor{m 
elsödleges szempont az Önkormányzat Jörrúsainak optimális felhasználása. w a költségvetés 
kötelezö, államigazgatási és önként vállalt feladataináL azon belül a rnüködési és felhalmozási 

~ ' 

feladatokm\l- a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása. 

1.1. A Költségvetés előirányzatainali l;;idolgozása előtt meg kell vizsgálni: 

l.l.l. az egyes köznevelési intézmények müködtetésének állam részére történő 

átadásával összefüggésben az étkeztetés lebonyolitásával kapcsolatos feladatok 
ellátását, 

L 1.2. az óvod<1kban hiányzó tornaszobák kialakitásúnak lehetőségét. 
1.1.3. a szociülis ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben biztosított 

születési támogatás hatékonyságát. a babakelengye bevezetésének lehetőségéL 
1.1.4. a lakúsállomány bövítésének lehetöségét. 
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1.1.5. a Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Nonprofit Kfl. Szent László tér 7-14. 
sz<ím alatti épülete tetőfelújításának lehetőségét. hőszigetelését, a flítési rendszer 
korszerűsítését, 

1.1.6. a lakásgazdálkodási deficit csökkentésének lehetöségét, 
1.1.7. a 2018-as fdhalmozási feladatok elökészítésének fedezetigényét, 
1.1.8. a Rákos-patak revítalizációjtínak előkészítési feladat<Ít, 
1.1.9. a Felsörákosi-rétek fejlesztési feladatát, 
1. 1.1 O. a lakásállomány fel új ítüsát és nyílászárócseréjét, 
1.1.11. a bérleti jog megváltásához szükséges fedezetigényt, 
1.1.12. a számítógéppark ütemezett cseréjéhez szükséges forrás mértékét. 

1.2. A Kmtségvetés tervezésénél figyelembe kell venni, hogy folytatni szlikséges: 

1.2.1. a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását, 
1.2.2. az út- és járdafelújítási programot, a földutak szilárd burkolattal való ellátását, 
1.2.3. az (Jjhegyi és a Gyakorló utcai lakótelep belsö útjainak a felújítását, 
1.2.4. a játszóterek beruházását és felújítását, a zöldterület karbantartását, 
1.2.5. a lakás- és helyiségkoncepció végrehajtását, 
1.2.5. a Pilis út és a Királydomb vízelvezetésének javítását, 
1.2.7. az orvosi rendelők felújítását, 
l .2.8. a közvilágítás fejlesztését 
1.2.9. a fogászati kezelőegység beszerzését, 
1.2. l O. a közterületen és önkormányzati tulajdonú telken más által használt garázsok 

helyzetének rendezését. valamint 
1.2.11. az S1 ingatlanegyüttes feladatait, 
1.2.12. az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújít<isát. 
1.2.13. az intézmények felújítási munkáit. 

2. A bevétel tervezési elvei 

2.1. Az üllami támoe:at<íst a Mae:varorszcíg 2017. évi köZIJonti költségvetéséről szóló 2016. ..... ......... ....... ._. 

évi XC. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kell 
tervezni. A 2017. évi feladatmutatót lehdőség szerint úgy kell tervezni, hogy az 
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni. 

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

hatályos önkormányzati 
kötelezettek körének 

2.3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormúnyzatokat osztotum megilletö bevételt 
a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni. 

2.4. A további bevételt a költségvetési szerv analitikus nyilvántartásának előírása, az azt 
megalapozó szerzödés és a jogszabály clöírása alapján kell tervezni. Az év közben várható 
szerzödésnél a tervezett elöir{myzatot sz{unítással szükséges alátúmasztani, és csak a nagy 
biztonsággal teljesülő bevételt lehet tervezni. A bevétel beszedése a költségvetési szerv 
elszámolási számlája jav<ha történik. A tcrvezett bevételi elöirányzatot meghaladó bevétel 
felhasználásának szabályát a Költségvetés állapítja meg. 

2.5. A működési és a fel halmozási feladat fedezetét szolgáló pályázati forrás a 
Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információ alapján 
tervezhetö. 
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2.6. Fejlesztési célú hitelfelvételi elöirúnyzat csak a Kormúny engedélyének kiadása után 
tervezhető. 

3. A kiadás tervezési elvei 

3.1. A költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadásüt a 2016. évre vonatkozó 
kötelezettségvállalás és <lZ ismert feladatváltozás figyelembevételével hat<irozza meg. Az 
ellátottak pénzbeli juttatásai - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím 
kivételével - . az egyéb működési célú támogatás államháztartás<m belülre és kivülre, 
valamint a tartalék jogeimen csak az Önkormányzat jogi személy tervezhet elöirányzatot. 

A Köbúnyai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkezö 
költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére laküsépítési és lakásvüsárlási tümogatást 
nyújthat egyéb felhalmozási célú támogatásként államháztartáson kívülre. A költségvetési 
szervnek a 2017. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági 
folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatnia a tervezett feladat kiadüsi 
elöirányzatát. A költségvetési szerv önkormányzati támogatús{mak elöirányzatát az 
Önkormányzat jogi személy kivételével - a Költségvetés határozza meg. 

3.2. A Költségvetés összeállítása sorün kiemeit szempont a beruházási és a felújítási 
feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az Önkormünyzat vagyominak 
gyarapítása. 

3.3. Az alapfeladatot ellátó ~Zazdasúl!i társaság elöiránvzatai a tervtárgyahís keretében '-' ....... .._., .,. ........ 

kerülnek kialakitásra azzaL hogy a gazdasági társaság a személyi juttatások között jutalom 
elöirányzatot nen1 tervezhet. A Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft. kizárólag a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott kötelezö pótlékot tervezhetí. amelynek fedezetét az 
Önkorm<ínyzat biztosítja. 

3.4. A Köbúnvai Vagvonkezelö Zti. (a továbbiakban: Vagvonkezelö) az Önkormánvzattal "' ..._,." .....,_.,. ." 

kötött közszolgáltatúsí keretszerzödés. valamint az éves szerzödés alapján tervezi meg a 
2017. évi támogatüsi igényét. A Vagyonkczdö 2017. évi elöirányzatainak megállapításánál 
a 2016. évi eredeti elöírúnyzatból szükséges kiindulni figyelembe véve a feladatváltozásból 
szürmazó. szöveges indokolással és kiegészítö számítással alátúmasztott további javaslatot. 
A javaslatnak tartalmaznia kell a lakásgazdálkodüsi deficit csökkentésére vonatkozó 
ütemezést A Vagyonkezclö a 2017. évi személyi juttatás elöirányzatban jutalom 
clöirányzatot nem tervezhet. 

3.5. A benyújtott és a már elnyert pályázatot a Költségvetésben tervezni szükséges. Az 
clöirányzat alátámasztásául összesítést kell készíteni, amelyet a Költségvetés részeként 
külön táblázatban szükséges bemutatni az alübbi tartalommal: 

a) benyújtó szervezct közreműködő szervezet. 
hJ pályázat címe, azonosítója, 
c) önrész összege. 
d) igényelt támogatás összege. 
e) futamidö, 
f) előkészítési költségek és sikcrdíjak. 
g) finanszírozás módja, 
hj utóünanszírozús esetén a megelölegezendö összeg, 
l) szállítói finanszírozás eselén a J.izetenclő összeg. 

3.6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági türsasüg köteles az üzleti tervét 
2017. április 30-áig benyújtani a Képviselö-testület részére. Az üzleti tervben az 
önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányüt be kell mutatni, és a tcrvet olyan 
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szerkezetben kell előkészíteni. hogy az üzleti terv és a Költségvetés összhangja biztosított 
legyen. 

3.7. A Költségvetésben az elöre nem tervezhetö feladat ellátása érdekében, a kiesö bevétel 
fedezetére és az európai uniós p<ily<iznt önrészére a Képviselő-testület részére Mtalános 
tartalékkeretet szükséges tervezni. 

3.8. A Költségvetés elfogadása elött valamennyí önkormúnyzatí rendelet tervezetét elő kell 
tet:jesztcni. amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatot befolyásolja. 

4. Az Önkormányzat és költségvetési szervei finanszírozási dokumentumát az 1-6. melléklet 
határozza meg. 

5. Ez a határozat a közzélételét követö napon lép hatályba, és a Budapest Föváros X. kerület 
Köbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba 
lépésének napján hatályát veszti. 

l. me/Lék/er a 3-12/2016. (X!. 17.) KOK.T határo::.atlw:: 

Kőbán)'ai Egyesített Bölcsődék 

l. Létszám meghatározása 

A Köbánvai E2:vesített Bölcsödék szakmai létszúmminimumút a személves !!(mdoskodást 
ol "-Jol .... ........ 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és müködési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. melléklete határozza meg. A. 
fentiek tigyelembevétclével a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszáma az alábbi. 

Szakmai létszám 

Köbányai Egyesített Bölcsődék vezetöje 
Köb{myai Egyesített Bölcsödék vezetö-helyettese 
Tagintézmén y-vezetö telephelyenként 
Tagintézményvezető-helyettes telephelyenként 

(5 csoport alatt kisgyermeknevelői feladatot is ellát) 
Köbányai Egyesített Bölcsödék Központ szaktanácsadó 

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

Gépmachir u. 15., Újhegyi sétány 15-17. 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 
6 csoport + th. bövített bölcsödében további 

Zsivaj u. 1-3., Vaspálya u. 8-10. 
(Önkormányzat <iltal finanszírozott st<ítusz) 
Gyógypedagógus Újhegy stny. 15-17. 
(Önkormúnyzat által finanszírozott státusz) 
Élelmezésvezetö telephelyenként 

kivéve a Salgótarjúni u. 47. bölcsőele 

Szakmai munkát segítő létszám 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

1 státusz 
1 státusz 
l státusz 
l státusz 

1 státusz 

2 státusz 
l stútusz 
1 státusz 

l státusz 

l státusz 

1 státusz 
0,5 státusz 
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Köb{myai Egyesített Bölcsödék Központ munkaügyi elöadó 
Kőbányai Egyesített Bölcsödék Központ gazdasúgi ügyintézö 
Kőbúnyai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnö 
Köbányai Egyesített Bölcsödék Központ adminisztrátor 
Kisgycrmeknevelö Uátszócsoport) 

Újhegy stny. 5-7. 
Zsivaj u. 1-3. 

Bölcsödei dajka 
3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsődében 
8 csoportos bölcsödében 

Technikai Jétszám 
lmosó-vasaló, házimunkás (kertész), házimunlds (kézbesítő), masszőrl 
(Önkormányzat <iltal finanszírozott státusz) 

3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsödében 
8 csoportos bölcsödében 
Kőbúnyaí Egyesített Bölcsődék Központ masször (2*0,5 státusz) 

Technikai létszám főzőkonyha (szakács, lwnyhalány) 
(Önkormányzat Mtal finanszírozott stcitusz) 

3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsödében + 4 csoportos óvoda + 60 fő venelégebéd 
6 csoportos bölcsödében + 4 csoportos óvoda 
6 csoportos bölcsődében + 4 csoportos óvoda + reformétkezés 
8 csoportos bölcsődében + 7 csoportos óvoda 
8 csoportos bölcsödében + 8 csoportos óvoda 
8 csoportos bölcsödében + 12 csoportos óvoda 

lJ. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

Garantált illetmény 

1 státusz 
l státusz 
1 státusz 
l státusz 

0,5 státusz 

2 státusz 
3 státusz 
4 státusz 

l státusz 
2 státusz 
2 státusz 
1 státusz 

2 státusz 
5 státusz 
4 státusz 
6 státusz 
5 státusz 
5 státusz 
7 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szöló l 992. évi XXXHL 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szöJó 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. {XII. 26.) Korm. rendelet valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szöló 1997. évi XXXI. törvény. továbbá Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 
illetménytábla alapján történik. 

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

Keresctkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása eselén nyújtott 
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keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tatiozó juttatások elözö évi bázis-elöirányzatának 2%
a tervezhető. amelyet az Önkonnányzat a tervtúrgyalás keretében biztosít. 

Az Önkormányzat Képviselö-testülete a Köbányai Egyesített Bölcsödék vezetője részére külön 
határozatban keresetkiegészítést állapít meg. 

Szakmai létszám 

Köb{myai Egyesített Bölcsödék vezetö-helyettese 67 700Ft/hó+ járulék 
Tagintézmény-vezető telephelyenként [nem jogosult keresetkiegészítésre a közalkalmazottak 
jogállásúról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végreh<~jtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
2/a. melléklet II. Pedagógus munkakörök a bölcsödében című táblázatb<m meghatúrozott 
pedagógus munkakörben alkalmazott személy] 

3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsödében 
8 csoportos bölcsőelében 

Csoportvezctö. kisgyermeknevelő 
Szaktanácsadó 

Szakmai munkát segítő létszám 

Köbányai Egyesített Bölcsödék Központ munkaügyi előadó 
Köb{myai Egyesített Bölcsödék Központ gazdasági ügyintézö 
K.öbányai Egyesített Bölcsődék Központ titkárnő 
Köbányai Egyesített Bölcsődék Központ takarítási feladat 

33 OOO Ft/hó +járulék 
4~ OOO Ft/hó +járulék 
58 OOO Ft/hó + j<irulék 

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

80 OOO Ft/hó +járulék 
35 OOO Ft/hó +járulék 
20 OOO Ft/hó + júrulék 
25 OOO Ft/hó +járulék 

Az Önkorm{myzat a Köbányai Egyesített Bölcsödék szalGnai létsz{unára és a Köbányai 
Egyesített Bölcsödék Központjában a szakmai munkát segítők létszámúra (3 fö részére) 
határozott idörc bölcsődei keresctkiegészítést biztosít 16 965 OOO Ft + járulék összegben a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezéséveL A keresctkiegészítés összege 
a Köb{myai Egyesített Bölcsödéknél töltött 15 év munkaviszony felett 15 OOO Ft!J(.Vhó. a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél töltött 15 év munkaviszony alatt l O OOO Ft/fő/hó azzal. hogy 
próbaidö alatt keresctkiegészítés nem biztosítható. 

Pótlék 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet l. 
cím 3. alcím alapjün a központi költségvetés támogatüst biztosít a 2017. január-december 
hónapokban kifizetendö szociális ágazati összevont pótlékhoz és mmak szociális hozzájúrnJási 
adójához. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Köbányai Egyesített Bölcsödék vezetöje, a pótlék mértéke a pótlékalap 
KöMnyai Egyesítelt Bölcsődék vezető-helyettese 

5009(;-a 

a pótlék mértéke a pótlékalap 
Tagintézmény-vezető telephelyenként a pótlék mértéke a pótlékalap 
Tagintézmény-vezetö telephelyenként, a pótlék mértéke a pótlékalap 

a korai fej l eszt é st biztosító Gépmadár u. 15. bö lesödé ben, 

25(Yjf-a 
15(Y/ó-a 
200%-a 
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a gyakorló területet biztosító Mádi u. 127 .. és a Újhegyi stny. 15-17. bölcsödében. 
és a nyugdíjellátás igénylést bonyolító MagJódi u. 29. vezető esetében 

Tagintézményvezetö-hclycttes telephelycnként, a pótlék mé rtékc a pótlékalap lO(Yk,-a 
Gyógypedagógiai pótlék, a pótlék mértéke a pótlékalap 25%-a 
Köbányai Egyesített Bölcsödék címpótlék 360 OOO Ft/hó +járulék 
Műszakpótlék tervezhetö az alapilletmény + 174 óra x 10.5 nap x 4 óra x 0,] 5 képlet alapj<in. 

Egyéb bérelem 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére a normatív jutalom, céljuttat<1s, projektprémium 
előirányzatát az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék 
tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. s (l) bekezdése alapján tervezhetö. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék az intézményi továbbképzés fedezetére a szakmai létszámra 
12 OOO Ft/fő/év és járulék összeget tervezhet. 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a főiskolai tanulnuínyok fedezetére 320 OOO Ft és járulék 
összeget tervezhet azzaL hogy a főiskolai tanulmúnyt megkezdö munkatárssal tmmlmányi 
szerződést kell kötni. amelyben ki kell kötni, hogy a rnunkatárs a főiskolai diplomájának 
átvételét követöen további 5 évig fenntartja a jogviszonyát a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék ben. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék betegszabadság és táppénz-hozzájáruJós e lőirányzat ot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörében 
tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési ídö mét1éke a jogszabcílyban meghat~1rozott mtmmum 
időtartarn lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetérü1-juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésról szóló 39/20 l O. (ll. 26.) Korm. rendelet 
alapjún az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülröl a lakóhely vagy 
tartózkodási hely. valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi 
utazáson napi munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szólö 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a munkavállaló részére 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába ján1shoz. 

A 6/2009 . polgúrmesteri és jegyzöi közös utasítús alapján a Köbányai Egyesített Bölcsödék 
vezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést biztosít az 
üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2016. december 
l-je és december 3 1-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján. 

A Köbányai Egyesített Bölcsődékben a be nem töltött státusz a garantált bérminimumom, a 
kisgyermeknevelő Ell4-es kategóriávaL a technikai dolgozó minimálbérrel tervezhetö. 

Az Önkormünyzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 
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A Köbányai Egyesített Bölcsödék megbízási díj elöjrányzatot 
kivételével - nem tervezhet. 

az európai unjós pályázat 

Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
elöír{myzat-átcsoportosítással biztosítja. 

Az Ünkonnányzat az év közben jclcntkczö clörc nem tcrvczhctö szcmélyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármcster rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett tov;)bbi jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséröl szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

ITI. Dologi normatíva és dologi keretiisszeg 

A Köbányai Egyesített Bölcsödék dologi normativ{~ja az alábbi. 

Joocím 
"' 

Normatíva (nettó Ft) V (•títési ala p 

Szakmai anyag 
f----------·--·----·-----·-·-------·- --+-·-·-------·-
Gyógyszerbeszerzés 210( csoport 
1-----··---··-- ---·-----·----·-·--·-···-·-·--·------·---+--------·······-··------;--···--··-----·---·-····-·· 

Könyvbeszerzés 13 30( csoport 
f-·---···-----·---·----- ·------------+---·-------·------ -r-----·---···-··-········---· 

Folyóirat -beszerzés l 3()( csoport 

Egyéh információhordozó beszerzése -········································· · ·· · · ·· · · · ········I····~· ~:i-······· · ············· ······················c·· ·,· ·s·····o······p······o·····rt 1 
Egyéb szakmai anyag beszerzése 40 Ol)( csoport 

anyag 
··········································-····················································································· 1- -···································································· ·· - +·· ···· ··· ···················· ··· ····· ······················ ···· ··· ····· l 

l ü 
iirocla.;;·n' nyomtatvány 19 OOO csoport 

Tisztítószer 820~ csoport 

rrisztasági csomag 43 2oo' csoport 

Egyéb üzemeltetési anyag 70 OOO' csoport 

Informatilmi szolgáltatás 
. . 

!Informatikai eszközök karbantartása i 8 900
1 

csoport 
~----·---.. -----.. ------·--------.. -·-·-.. ---·!------.... --.. -.... --.--.. -----:------·--·-.. 
fAdatátviteli célú távközlési díj ' 67 OOO: egységesen 
f------· . . . ' ---.. -·-·-- ----

IEgyé_h kOJ~muni!~~ciús ~~olgáltatás _______ ·_· ______ l ________ ! ______________ _ 

~:~~~;,;;~l~::;~::é;~~~;;.~J _[ . .. ~ooL csnporl 

IK•~;l~;~~~~;.;;:~{t~ (~é;;: h~;~~d~~é~) ....................... ................. ............................................................ . ..... J K ()()()' ... cs< l p<) rt 

t" .... + 

jEgyéb szolgáltatás 

lszállítás 6 200! csoport 
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IE gy~ b üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, örzés) ! s oool csoport 
~----···· 

2oo l Postaköltség l csoport 
! 

Takarítás. mosatás, rovarirtás 14 cmcr------ csoport 
! 

A dologi normatíva vetítési alapja a böJcsödei csoport. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. 
bölcsöde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyógypedagógiai 
feladatra tekintettel további két csoport tervczhetö. A dologi normatíva alapján megállapított 
keretösszegen belül a Köbányai Egyesitett Bölcsődék vezetője és a telephely vezetője 

határozhatja meg -- a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek 
elemzésével - a J. ou cím c.lőiránvzatát. 

~ -
A Kőbányai Egyesített Bölcsödék Központ 2017. évre bruttó 3 053 OOO Ft dologi előirányzatot 
tervezhet. 

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

3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsődében 
8 csoportos bölcsödében 
Gépmadár u. 15. bölcsödében 

1487 739 Ft 
2 896 418 Ft 
3 835 537 Ft 
4 774 656 Ft 

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja az élelmiszer beszerzésének, a 
közüzemek költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadásának. a bölcsödeorvosnak, a munka- és 
védőruha költségénck, a munkakörhöz kötött bérlet költségének. a s<~játos nevelési igényű 
gyermekek kirándulásának. a bölcsödék napjának, valamint a kisz{unlázott termékek és 
szolgáltatások áltahinosforgalmiadö-befizetési kötelezettségének a fedezetéL 

Az élelmiszer-beszerzés kiadásait a Képviselő-testület általmeghatározott nyersanyagnorma és 
az élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett elöirányzat 
meghatározását szolgáló felaclatmuiatönak az állami t<imogatás igényléséhez jelzett, az 
étkezésben részt vevők létszámával egyeznie kell. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegesen felhasznált 
rnennyiség alapj<in az <irváltozás figyelembevételével szűkséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2016. december 31-ci 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A bölcsődeorvos kiadásának előirányzata az érvényben lévő szerzödés alapján tervezhető. 

A munka- és védöruha kiadása a BudalJest Föváros X. kerület Köbánvai Önkormánvzat ~016. 
t - -

évi költségvetéséröl szóló 3/2016. (II. 19.) önkormánvzati rendelet eredeti előin1nvzatának 
~ . ~ ~ 

mcgfelelö métiékben tervezhetö. 

Az Önkormányzat munkakörhöz kötött bérletet biztosit: 

a Köbányai Egyesített Bölcsödék vezető-helycttesének, 
a Kőbányai Egyesített Bölcsödék Központ szaktanácsadójának, 
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a Köbányai Egyesített Bölcsödék Központ kézbesítöjének, 
a telephelyek kézbesítőinek. 

A Gépmadár u. 15. bölcsőde a hagyományosan megrendezésre kerülö sajátos nevelési igényű 
gyermekek kirándulására 197 OOO Ft + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a bölcsődék napja (2017. április 21 .) alkalmúból szervezett 
programra 2~0 OOO Ft + általános forgalmi adó összeget tervezhet. 

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

IV. Felhalmozási normatíva és fclhalmozási keretösszeg 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék felhalmozási nonnatívája az alábbi . 

.Jogcím Normatíva (nettú Ft) Vetítési alap 

···················-······· 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 165 OOO csoport 

A felhalmozási nonnatíva vetítési alapja a bölcsődei csoport. Kivételt képez a Gépmadár u. 15. 
bölcsőde, ahol a Képviselő-testület által jóváhagyott alapító okiratban foglalt gyógypedagógiai 
feladatra tekintettel további két csopot1 tervezhető. A telhalmozási normatíva alapjún 
megállapított keretösszegen belül a Köb{myai Egyesített Bölcsödék vezetöje és a telephely 
vezetője hatúrozha1ja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételcsen számba vett 
költségek elemzésével - a jogcím előiránvzatát . . ... . 

A Kőb<ínyai Egyesített Bölcsődék Központ 2017. évre bruttó 720 OOO Ft felhalmozási 
előirányzatot tervezhet. 

Köbányai Egyesített Bölcsödék bruttó fClhalmozási keretösszege a fenti normatíva alapján az 
alábbi. 

3 csoportos bölcsödében 
6 csoportos bölcsödében 
8 csoportos bölcsődében 
G-épmadár u. 15. bölcsődében 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím 
költségvetéséről szóló reneleletben kerül meghatározósra. 

IV. Egyéb juttatás 

62~ 650 Ft 
1 257 300 Ft 
l 676 400 Ft 
2 095 500 Ft 

az Önkormányzat 2017. évi 

Az Önkormányzat az <iltalános forgalmi adó nélküli bérleticiíj-bevétel 60%-át biztosítja az 
intézmény részére. amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani. 

Az Önkormányzat az últalános forgalmi adó nélküli idöszakos gyermekfelügyelet térítésidíj
bevételének, a bölcsőelei játszócsoport óradíj<hwk, a sóbarlang-szolgültatás térítésidíj
bevételének 100%-át biztosítja (utólagos felhasználással) az intézmény részére, egyszeri 
keresetkiegészítés formájában. 
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Az Önkormánvzat mús grvermeknevelö szolgáltatással összefütw:ö feladat bevételének l 00%-
." ol' ........, - · 4,...' 

:tt biztosítja (utólagos felhaszn:tlással) az intézmény részére, egyszeri keresetkiegészítés 
formájában. 

2. melll!k/et a 342/2016. (Xl. 17.) KOKT lwtáro::utho:: 

Óvo<hik 

l. Létszám meghatározása 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény l .. 2 .. 5. és 6. mellékletében foglaltak 
alapulvételével a Képviselő-testület a 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával engedélyezte a 
pedagógus álbshelyek számút. A Képviselö-testület a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával 
engedélyezte az óvodapszichológus álláshelyek számM. A Képviselő-testület a 31Y/2013. (VI. 
27.) KÖKT határozatával engedélyezte a pedagógiai asszisztens álláshelyek számát. A 
Képviselő-testület a 340/2012. (VB. 5.) KÖKT határozatával engedélyezte a technikai 
álláshelyek számát. A Képviselö-testület a 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatával 
határozott a Köbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazottainak 
engedélyezett létszámáróL 

Szalm1ai létszám 

Óvodavczetö óvodánként 
Óvodavezető-helyettes óvodánként (övodapedagógus feladatot is ellátó) 

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

J>edagúguslétszám 

Óvodapedagógus óvodai csoportonként 
Fej lesztőpeclagógus 
(Önkormányzat ál tal finanszírozott státusz) 

a Kőbányai Aprók lláza Óvodában további 
(Önkorm<lnyzat által finanszírozott státusz) 

Gyógypedagógus a Kőbányai Gesztenye óvoda autista csoportj<:'íban 
(Önkormányzat ültal finanszírozott státusz) 

Óv oda pszich ol ú gu s 

Óvndánként 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

a Köbányai Aprók Húza Óvodáb:.m további 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Pedagógus munkát segítő létszám 

Pedagógiai asszisztens 3 óvoclai csoportonként 
a Kőbúnyai Gesztenye óvoda autista csoportjában további 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

Dajka óvodai csoportonként 
Óvodatitk<'ír 

l státusz 
l státusz 
l státusz 

2 státusz 
l státusz 

l státusz 

2 státusz 

0,5 státusz 

0,5 státusz 

l státusz 
'l státusz 

l státusz 
l státusz 
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(Önkormányzat által finanszírozott státusz l 00 fö gyermeklétszúm alatt) 
a Kőbúnyai Aprók Háza Óvodúban további 
(Önkormányzat által finanszírozott státusz) 

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

4 csoportos óvodában 
5 csoportos óvodábnn 
6 csoportos óvodában 
7 csoportos óvodában 
8 csoportos óvodában 
12 csoportos óvodában 

IL Garantált illetmény, kcrcsctkicgészítés, pótlék és egyéb bérclern 

Garantált illetmény 

0,5 státusz 

1,5 státusz 
2 státusz 

2,5 státusz 
3 státusz 

3,5 státusz 
6 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szöló 1992. évi XXXHI. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a pedagógusok elömeneteli rendszeréról és a közalkalmazottak 
jogállúsáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szöló 326/2013. (VIli. 30.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti 
illetménytábla alapján történik. 

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

A soros előrelépést az Óvoda tervczhcti, ennek fedezetét az Önkormányzat biztosítja. 

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozójuttatások elözö évi bázis-elöirányzatának 2%
a tervezhető. amelvet az Önkormúnvzat a tervtán2valás keretében biztosít ' ~ ." ._., ." 

Pótlék 

Az Óvodavezető vezetői pótléköt a Budapest Fővúros X. kerlilet KőMnyaí Önkormcínyzat 
483/2013. (X. 17.) KÖKT határozata az alábbiak szerint állapítja meg. 

legfeljebb 4 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 
5 csoportos óvod<:iban a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 
6 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap . 
7 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 
8 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 
9 csoporttól a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap 

40%-a 
45%-a 
sor;;~;-a 

55%-a 
60~/r;-a 

65%-a 
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Az óvodavezetö-helyettes vezetöi pótléka a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nktv.) S. mellékletében foglaliak alapulvételéve l 20%. 

Az óvodapedagógusként föglalkoztatott és a szcrvczcti és müködési szabályzatban jóváhagyott 
munkaközösség-vezetöi pótlék az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5% az 
alábbiak szerir1t. 

Az Óvodákban műk(idi) munkakUz(isségek száma 

Költségvetési szerv 

Kőbányai Aprók lláza Óvoda 

Köbünyai Bóbita Óvoda 

Kőbányai Csodafa Óvoda 

a 2015. szcptember l-jén 
hatályos SzMSz szeriltt 

2 

l 

Kőbányai Csodapók l 1 

'~~--;-:~::-~;:~~~~ -----+-- --~--·· ·· · ·--~--------
[~öb_á_n~~~!~:~:_~~~~~=-~>_:'0~-~~--------~---------·------
Kőbányai G·ézcngúz Óvoda l 1 

Köbányai Gyermekek Háza Óvoda l 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 

Köbánvai Hárslevelű Óvoda ., -
Kőbányai Kékvi rág Óvoda l 

Kőb::ínyai Kincskeresők Óvoda 

Köbánvai Kiskakas Óvoda 
______ _:' ____________________________ . ·-·-------···--·-··-·----·-·-·----1 

1 Kőbánvai Mászóka Óvoda J ' . .,1 - - '-' 

1------------------

Köbányaí Mocorgó Óvoda 1 

------------~ 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 

IK' ty; Zsiv:::tj Óvoda 

Összesen 23 

A pedagógusok clőmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállás<hól szóló l <J92. évi 
XXXlll. törvény köznevelési intézményekben tötiénö végrehajtásáról szóló 326/2013 . (VIII. 
30.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése alapján gyógypedagógiai pót1ékra az a pedagógus 
jogosult. aki sajcítos nevelési igényű gyermekek. tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés
oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság 
szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha 
u) kizáró lag sajútos nevelési igényű gyermekekkel , tanulókkal foglalkozik, 
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h) vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanuJók közül a s<-~átos nevelési igényű 
gyermekek, tanuJók aránya a nevelési év. tanév első napján eléri a ham1inchárom 
százalékot. 

Gyógypedagógiai pótlék az Nktv. 8. mellékletében foglaltak alapulvételével 5%: 

a) a Kőbányai Gesztenye Óvoda autista csoportjában óvodapedagógusként, 
gyógypedagógusként és pedagógiai asszisztensként foglalkoztatott alkalmazottak részére. 

h) Beszédfogyatékos gyermekek ellátása esetén (Kékvírág Óvoda. Gépmadár Óvoda) 
amennyiben teljesül a jogszab<ílyi feltétel. 

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka Kjt. 71. ~-a alapján az alábbi. 

lnténnény 

Köbúnyaí Aprók lláza Óvoda 

Köbányaí Bóbita Óvodu 

Kőbányai C~\ldafa Óvoda 

Kőbányui Csodapók Óvodu 

Köbúnyaí Csupa Csoda <'hncb 

Köb;ínyaí (1épmadár Óvoda 

Cimpútlékra 
jogo!'>ultuk 
maxi mái is 
l~tvarna 

4 

2 

4 

t\z engcdélyactt 
maximális létszámból 

Ic tY. fel j l: bh 

munkat:írsí 
cím (fö) 

8 

3 

4 

3 

főmunkatársi 

vagy 
lanácst>!-.Í 
cím (fő) 

r-------------+-----f----+----··-·--
Köbá.nyaí (icsztenyc Óvodu 2 J 

Kőhúnyai Gb.:ngút. Óvoda 
----+-----+-·-·····-----·-·-

Kőbúnyaí Gyermekek ll:íza Óvoda '' 
r-------------~-------+----------f-------+----------

Köb;ínyaí Gyiingyíke Óvoda 2 l 
r---------------+-----1-----+----···---
Kőbányai Húrslevel ű Óvoda 2 l 

Kőbányai Kékviníg Óvndu 

Köbúnyaí Kisbka~ Óvndu 

Kőb:ínyaí M:íszóka Óvoda 

i Kőbányai rvlocorgó Övoda 
······························································································ 

4 

4 

, _, 

5 

J 

., 

yui Rece-fice Óvoda 2 l 
·-----+----·---j-------1-----······ 

őbányaí Z~ivaj Óvoda '' l 

SSZl'SCII 60 42 18 

A pedagógus munkát segítők és a technikai dolgozók címpótléka a kiadott mennyiségnck 
megfelelö létszámlxm és összegben tervezhető eredeti elöir{myzatként a Kjt. 71. §-a alapjün. A 
munk.atársi és a főmunkatúrsi címpótlékra tervezett összeg az óvodák közéitt nem 
csoportosítható át. Az engedélyezett maxitnális létszám nem léphető túL 
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Az óvoda a személyi juttatásának és járulékának költségvetési maradványáról köteles úgy 
rendelkezni, hogy a 2017. évi költségvetési koncepcióban meghatározott címpótlékkeret 
túllépésének megfelelő összeget a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékba 
átcsoportosítja. 

Eovéb bérelem "'· 
Az óvoda normatív jutalom, céljuttatás. projektprémium elöirányzatát az Önkorm{myzat a 
polg<írmester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi 
j utalom a Kjt. 78. § (1) bekezdése alapján tervezhető. 

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

Az óvoda betegszabadság és táppénz hozz~járulás előirányzatot nem tervezhet. A jogcím 
fedezetét (kivéve az óvodapedagógusok betegszabadságára fizetett összeget) az Önkormányzat 
a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott m1mmum 
idötartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már fölyamatban lévö felmentés. 
végkielégítés áthúzódó kiadósa tervezhetö. 

Az Önkormányzat cafetéria juttatásként bruttó \68 OOO Ft/fö/év összeget biztosít 

A munkábajárással kapcsolatos utaz::ísi költségtérítésről szóló 39/201 O. (fl. 26.) Konn. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a közigazgatási határon kívülröl a lakóhely vagy 
tartózkodási helv, valamint a munkavé1.rzés hclve között munkavégzési célból történő helyközi 

"" ' ~ ol ....... ... 

utazüson napi munküba járás és hazautazás költségének 86q'Ó-át. 

A személyi jövedelemadóról szöló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormünyzat a munkavállaló részére 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába járáshoz. 

Az óvodában a be nem töltött státusz (a pedagógus munkát scgítö és a technikai státusz) a 
garantált bérminimumom. az óvodapedagógus és az óvodapszichológus. ha a Képviselö-testület 
által a 482/2013. (X. 17.) KÖKT határozatban meghatározott képesítési követelménynek, 
valamint az Nktv . 99. * (l. 3) bekezdésének megfelel úgy Pedagógus 1./8.-as kategóriával 
tervezhető. lia a fentieknek az óvodapszichológus nem felel meg. úgy a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla I/8.-as 
kakgóri{~a alapján tervezhetö. 

Az Önkormányzat rcprezent<íciós kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az óvoda megbízási dij elöirányzatot ····az európai uniós pályázat kivételével w nem tervezhet. 

Az Önkormányzat a rehabilit<íciós hozzúj<írulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
elöirányzat-átcsoportosítással biztosítja. 
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Az Önkormányzat az év közben jelentkező előre nem tervezhető személyi juttatásn-t és a 
kapcsolódó j<hulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló reneleletben kerül meghatározúsra. 

IlL Dologi normatíva és dologi keretösszeg 

Az óvoda dologi normatívája az alábbi. 

.Jogcím Normatíva (nettt'i Ft) Vetítési alap 

zakmai anvau ... ~ 

lr;yögyszerbeszerzés l ()()( csoport 

Könyvbeszerzés 15 ?ooi csoport 

Egyéb szakmai anyag beszerzése 45 30( csl)port 

Üzemeltetési anyag i 

l rodasze r, nyomtatvány 25 oool csoport 

[Tisztítószer 47 OOO csoport 

rísztasági csmnag 104 700 csoport 

gyéb üzemeltetési anyag 42 OOO csoport 

nformatiluti szolgáltatás 

nformatikai eszközök karbantartása 4 60( csoport 

Adatátviteli célú távküzlési díj 74()()( egységesen 

Eg)'éb lwmmunikációs szolg~iltatás 

Nem adatátviteli célú vezetékes távközlési díj 23 50( csoport 

Karbantartási, kis.javítási szolgáltatás 
! 

Karbantartás (gép, berendezés) 18 oooi csoport 

Egyéb szolgáltatás 

Szállítás 6 :zool csoport 

Egyéb üzemeltetés (sokszorosítás, rendezvény, őrzés ) 6 8001 csoport 
--- --·---··-

Postaköltség 4 woi csoport 
--··-·-----

I'ak:arítás, mosatás, rovarirtás 15 90C csoport 
·--·--- · ... 

Egyéb dologi kiadás 26 800 csoport 

A dologi normatíva vetítési alapja az övodai csoport vagy az óvndára egységesen megállapított 
normatÍV<1. A dologi normatíva alapján megállapított keretösszegen belül az óvoda vezetője 
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határozhatja meg - a kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek 
elemzésével- a jogcím előirányzatát 
Az óvoda általános forgalmi adóval növelt dologi keretösszege a fenti normatíva alapján az 
alábbi. 

4 csoportos óvodában 
5 csoportos óvodában 
6 csoportos óvodában 
7 csoportos óvodában 
8 csoportos óvodában 
12 csoportos óvodában 

2032124Ft 
2 518 325 Ft 
3 004 526 Ft 
3 490 727 Ft 
3 976 928 Ft 
5 921 732 Ft 

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának, a 
közüzemek költségének, a pénzügyi szolg<iltatás kiadásának, a munka- és védőruha 

költségének, az éves arcképes tömegközlekedési bérlet költségének, valamint a kiszámhízott 
termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetéL 

Az óvoda vásárolt élelmezési kiadását a szolgáltatási szerzőclésben rögzitett egységár és az 
élelmezési nap ligyclembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását 
szolgúló feladatmuta tónak az állami túmogatás igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevök 
létsz;ímával egyeznie kell. 

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

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2016. december 31-ei 
teljcsftési adat alapján biztosítja. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 3í20 16. (ll. 19.) önkormányzati rendelet eredeti el ö irányzatának 
megfelelő mértékben tervezhető. 

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

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

IV. Fclhalmozási normatíva és fclhalmozási keretösszeg 

Az óvoda felhalrnozcísi nonnatívája az alábbi. 

.Jogcím Normatíva (nettú Ft) Vetítési alap 

lEgyél tárgyi eszköz beszerzése 126 100 csoporl 

A felhalmoz;ísi normatíva veiítési nh1pja az óvodai csoport. A felhalmozási normatíva alapján 
megállapított keretösszegen bcliil az óvoda vezetője határozha~ja meg a 
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kötelezettségvállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével- a jogcím 
előirúnyzatát. 

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

4 csoportos óvodában 
5 csoportos óvodában 
6 csoportos óvodában 
7 csoportos óvoclátnm 
8 csoportos óvodában 
12 csoportos óvodában 

640 588 Ft 
800 735 Ft 
960 882 Ft 

l 121 029 Ft 
l 281 176Ft 
1 921 764 Ft 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

IV. Egyéb juttatás 

Az Önkormányzat az általános forgalmi adó nélküli bérletidíj-bevétel 6()C}{,-át biztosítja az 
intézmény részére, amelyet kötelezően az intézmény alapfeladatára szükséges fordítani. 

3. me/Lék/et a 3-12/2016. (XI 17.) KÖKT hatúro::atho::. 

Kocsis Sándor Sportközpont 

I. Létszám meghatározása 

A Kocsis Sündor Sportközpont engedélyezett létszüma az alübbi. 

Szainnai létszám 

Igazgató 
Sportmunkatárs 

Szalm1ai munkát segítő létszám 

Bihari u. 23. 

Adminisztrátor (kézbesítő i feladatokat is ellátó) 

Technikai létszám 

Pályakarbantartó 
Pál y abuban tartó-fűtő 
Kommunikációs munkatárs-gondnok 
Gondnok 
Takarító 
Portás 

Ihász utca 24. 

l státusz 
l státusz 

l státusz 

l státusz 
l státusz 
1 státusz 
2 státusz 
l stútusz 
2 státusz 



Szakmai létszám 

l ntézményvezető-hel yettes 
S portszervezö 

Szakmai munkát segít() létszám 

Gazdasági fömunkatárs 
Gazdasági ügyintéző 

Technikai létsz~\m 

Gondnok 
Takarító 

Szakmai létszám 

M (iszaki vezető 
Uszodamester 
Gépész-karbantartó 
Anyagbeszerzö-gépész 

Szakmai munk~it segítő létszám 

Pénzügyi ügyintéző 

Technikai Iétszám 

Pénztüros 
Kabinos-öltözöőr-takarító 

Kabinos-takarító-uszodamester 
Uszodatelügyelő 

Kabinos-takarító-pénztúros 
Kerti gépész 
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Újhegyi u. 13. uszoda 

l státusz 
1 státusz 

1 stütusz 
1 státusz 

l státusz 
·1 státusz 

l státusz 
3 státusz 

4,5 státusz 
l státusz 

l státusz 

3 státusz 
2 stütusz 
1 státusz 
l státusz 
l stütusz 
1 státusz 

Az Önkonmínyzat a fenti telephelyre a 2017. május 27-étöl szcptcmbcr 10-éig ter:jcdö 
határozott időre további 6 fő alkalmazását engedélyezi. 

Szakmai létszám 

Uszodamester 

Technikai létszám 

Jegyszedő 

Takarít ö 

2 státusz 

2 státusz 
2 stütusz 
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Sibrik l\1. u. 66-68. 

Technikai létszám 

Gondnok l státusz 

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

Garantált illetmény 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló l <J92. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.). valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szölö 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

Az Önkormányzat a Kocsis Sándor Sportközpontban a sportmunkatúrsa, az adminisztrátor 
((kézbesítői feladatokat is ellátó), a gondnok és a takarító munkakörben fóglalkoztatottjelenlegi 
illetménye és az arányos minimúlbér/garantált bérminimum közölti különbözetet biztosítja 
munkáltatói döntésen alapuló illetményként 

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

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása eset én nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetérc a keresctbc tartozó juttatások elözö évi bázis-clöirányzatának 2r;f
a tervezhetö, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Az Önkormúnyzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére külön 
határozatban keresetkiegészítést állapít meg. 

Technikai létszám 

Pályakarbantartö-gond n ok 

Szakmai munliát segítő létszám 

Gazdasági főmunkatárs 
l ntézményvezető-hel yettcs 

Szainnai létszám 

Műszaki vezető 

Bihari u. 23. 

2 fő 

Ihász u. 24. 

l fő 
1 fő 

ÚJhegyi u. 13. uszoda 

l fő 

ll OOO Ft!Jö/hó +járulék 

80 OOO Ft/hó +járulék 
41 OOO Ft/hó +járulék 

25 OOO Ft/hó + j<1rulék 



Technikai Jétszám 

Pénztáros 

Pótlék 

Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója 
a pótlék mértéke a pótlékalap 
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3 fő 

Intézmény-vezető helyettes a pótlék mértéke a pótlékalap 

5 OOO Ft/fő/hó+ járulék 

270%-a 
150%-a 

Műszakpótlék tervezhető az t)jhegyi út 13. alatti Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen a 
gépész-karbantartó, az uszodamester. az öltözöör-kabinos és a pénztáros munkakörökben (a 
délutáni munkavégzésnél az alapilletmény ..;... l 74 óra x 10,5 nap x a műszakra eső óra x 0,30 , 
az éjszakai munkavégzésnél az alapilletmény-:- 174 óra x 10,5 nap x 8 óra x O, 15) képlet alapján. 

Munkaszüneti napra járó pótlék tervezhető az Újhegyi út 13. alatti ( Jjhegyi Uszoda és 
Strandfürdő telephelyen a gépész-karbantartó, az uszoclamester, öltözőőr-kabinos és a 
pénztáros munkakörökben. (gépész munkakörbcn az alapilletmény..;... 174 óra x a műszakra eső 
óra x l ,00 - 2017 . évben összesen 12 nap 24 ö ra-: uszodamester, öltözőör-kahinos és pénztáros 
munkakörben az alapilletmény + 174 óra x a müszakra esö óra x 1,00- 2017. évben összesen 
]2 nap x 12 óra) 

A műszakpótlék a Bihari utca 23. szúm alatti székhely üzemeltetési rendjéből adódóan a 
gondnok munkakörökben (délutáni munkavégzésnél az alapilletmény/ l 74 óra x 10,5 nap x a 
műszakra esö óra x 0.30) képlet alapján tervezhetö. 

E<1véb bérelem eo •. 

Az Önkormányzat a változóbér, az elrendelt rendkívüli munkavégzés, és a munkaszüneti napra 
járó bér örasz<lmát az alábbiak szerínt állapítja meg. 

Bihari u. 23. 

Ihász u. 24. 

!Vlunkak()r 
Gondnok 

ÍJjhegyi u. 13. uszoda 

[m Munkakör Státusz l S~Ük~éges óraszám/év 
i Gépész-karbantartó 4,5 * 

Uszodamester 3 * 
PénzUiros-kabinos 
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* Az intézmény telephelyein a túlóra összegét az Önkormányzat a ténylegesen elrendelt 
óraszámnak megfelelően biztosítja. 

A Kocsis Sándor Sportközpont nonnatív jutalom. céljuttatás, projektprémium előirányzatát az 
Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 
Ajubileumijutalom n Kjt. 78.§ (l) bekezdése alapján tervezhető. 
A Kocsis Sándor Sportközpont betegszabadság és táppénz-hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester a rendelkezési jogkörébe tartozó 
tartalék tervezéséve biztosítja. 
A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabúlyban meghatúrozott minimum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés. 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetérin-j uttatásként bruttó 168 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

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

A szem él y i jövedelemadóróJ szólö 1995. évi CXV 11. törvény 25. § (2) bekezdésében foglal tak 
alapján az Önkormányzat a munkavállnló részére 15 Fl/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába járáshoz. 

Az Önkormányzat az anyagbeszerzö-gépész részére a saját gépkocsival történö feladat e !látásra 
tekintettel legfeljebb havi 300 km költségtérítést biztosít az üzemanyng fogyasztási norma és a 
Nemzeti Adó és Várnhivatal által közzétctt 2016. december 1-je és december 31-c között 
alkalmazandó üzemanyagár alapján. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Kocsis Sándor Sportközpont a sporttal kapcsolatos feladatkörében eljárva megbízási díjat 
(vm-hatóan l O% költségelszálnolás me ll ett) tervezhet a feladatban résztvevők számára ( 18 
diákolimpiai sportágböJ 10 sportágban, az összesen 150 alkalmas versenysorozatból 31 
alkalommal kerül sor megbíz<:1si díj fizetésére.) összesen l 02 fö részére. amelyből birói 
megbízás 88 fő. szervczői megbízás 14 fő. A fenti megbízási díj kifizetéséhcz az Önkormányzat 
499 300 Ft +járulék összeget biztosít. 

Az Önkonmínyzat a rehabilitüciós hozzáj<irulás fedezetét a benyújtott bevallás alapján évközi 
előirányzat-átcsoportosítcissal biztosítja. 

Az Önkorm{myzat az év közben jelentkezö előre nem tervezhetö személyi juttatásni és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. ev1 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatúrozásra. 
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lll. l)ologi keretösszeg 

Az Önkormányzat Kocsis Seindor Sportközpont részére bruttó 41 716 OOO Ft összegű 
előirányzatot biztosít a dologi kiadások fcdezctére. 

Az Önkormányzat a fentiekben megállapított dologi keretösszegen felül biztosítja a közüzemek 
költségének, a pénzügyi szolgáltatás kiadás<inak. a munka- és védőruha költségének, valamint 
a kiszámiázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó betizetési kötelezettségének a 
fedezet ét. 

A közüzemi költséget az analitikus nyilvántartásban vezetett és a ténylegcsen felhasznált 
mennyiség alapján a vúrható árváHozás figyelembevételével szükséges tervezni. 

A pénzügyi szolgáltatcis kiadásának a fedezetét az Önkormányznt a 2016. december 31-ei 
teljesítési adat alapján biztosítja. 

A munka- és védöruha kiadása a Buclapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormúnyzat 2016. 
évi költségvetéséröl szóló 3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatúnak 
megfelelő mértékben tervezhető. 

Az Önkormánvzat munkakörhöz kötött bérletet biztosít: 
" 

a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatójának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont sportszakmai vezctöjének. 
a Kocsis S<indor Sportközpont sportmunkatúrsának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont gazdasági főmunkatúrsának, 
a Kocsis Sándor Sportközpont adminisztrcítor-kézbesítöjének. 

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

IV. Fclhalmozási keretösszeg 

A Kocsis Sándor Sportközpont bruttó l 987 OOO Ft felhalmozási keretősszeget tervezhet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett továhbi jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
k.öltségvetéséröl szóló rendeletben kerül meghatúrozásra. 

V. Egyéb juttatás 

A Kocsis Sándor Sportközpont valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése esetén az 
előinínyzatot meghaladó általúnos forgalmi adó nélküli bevétel 60%-rn jogosult, amelyet a 
Kocsis Sándor Sportközpont alapfeladatára fordíthat. 

..f. mel!ék/et a 342/ ]016. (XI. 17. ) KOKT lwtáro::utho:: 

Bárka Kiibányai Humánszolgáltató Központ 

KÖZPONTJ J RÁ NYÍ T ÁS 
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l. Létszám meghatározása 

Szakmai létszám 

Intézményvezetö 
Szociális ellátási egység vezető (<:íltalános helyettes) 
Adminisztrátor 
Ü zemeltetési csoportvezető 
Pénzügyi ügyintézö 
Munkaügyi előadó 

JI. Garantált illetmény, kcrcsetkicgészítés, pótlél< és egyéb bérelem 

1 státusz 
l sUítusz 
1 státusz 
l státusz 
l státusz 
2 státusz 

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

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarorsz<1g 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatúrozott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A soros elörelépést a Központi irányítás szervezeti egység olymódon tervezheti, hogy a peren 
kívüli megállapodüsban érintett dolgozók, valamint <1 munkáltatói döntésen alapuló 
illetrnénnyel nem rendelkezök esetében teljes mértékben. a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplő. de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezök esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény eseién biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Keresctkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (I) bekezdése szerinti feltételek fennállása eset én nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresctbc tartozó juttatások előző évi bázis-előir{myzatának 2%
a tervezhetö, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Az Önkormányzat a Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ igazgatója részére külön 
határozatban keresetkiegészítést állapít meg. 

A fentieken túl a Központi irányítás szervezeti egység egy tanúcsosi címpótlék mértékű 
keresetkiegészítést tervezhet a pótlékalap sor;;(,-ában a vezetői megbízás idejére, valamint 
további 80 OOO Ft/hó + járulék összeget tervezhet az általános helyettes, valamint a 
szerveze tie gysé g-vezetők szám{u·a. 

Pútlék 

V eze t ő i pótlék 

a Bárka Kőbányai !Iumánszolgáltató Központ igazgatója, 
a pótlék mértéke a pótlékalap 
Szociális ellátási egység vezetö, a pótlék mértéke a pótlékalap 
Üzemeltetési csoportvezető. a pótlék mértéke a pótlékalap 

500%-a 
250CX;-a 
100<?'~' -a 
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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény lX. fejezet l. 
cím. 3. alcím alapján a központi költségvetés támognt<ist biztosít a 2017. január-december 
hónapokban kifizctcndő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási 
adójához. Ennek megfclelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Egyéb bérelem 

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

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

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

A munkavégzés alóli felmentési idő mértékc a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés. 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhetö . 

Az Önkormányzat cafctéria-juttatásként bruttó \68 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazúsí költségtéritésröl szóló 39/201 O. (11. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási hat::íron kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86~íJ -át. 

A személyi jövedelemadóról szólö 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részérc 15Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
jáníshoz. 

6/2009. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapjún a Bárka Kőbünyai Humánszolgáltató 
l(özpont intézményvezetője részére az Önkormányzat legfeljebb havi 500 km költségtérítést 
biztosít az üzemanyag-fogyasztási norma és a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közzétett 2016. 
december l-je és december 31-e között alkalmazandó üzemanyagár alapján. 
A Központi irányítás szervezeti egységben a be nem töltött státusz F/8-as kategóriával 
tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra UO OOO Ft + járulék és adö összegű fedezetet 
biztosít. 

A Központi irányítás szervezeti egység mcgbízási díj előirányzatot - az európai uniós pályázat 
kivételével ······ nem tervezhet. 
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Az Önkormányzat a rehabilitációs hozzájárulás fedezetét a benyújtott bevalhís alapján évközi 
elöínínyzat-átcsoportosítással biztosítja. 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett tovübbi jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséröl szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

III. Dologi keretösszeg 

A Búrka Köbányai Humánszolgáltató Központ dologi kiadásának elöir{myzata a tervtárgyalás 
keretében kerül kialakításra. 

Az Önkormányzat a dologi keretösszegen felül biztosítja a vásárolt élelmezés kiadásának. a 
közüzemek kőltségének. a pénzügyi szolgáltatás kiadásának, a munka- és védőruha 

költségének, a munkakörhöz kötött bérlet költségének, valamint a kiszámiázott termékek és 
szolgáltatások általános forgalmi adó befizetési kötelezettségének a fedezetét 

A Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ vúsárolt élelmezési kiadását a szolgáltatúsi 
szerződésben rögzített egységár és az élelmezési nap figyelembevételével kell megtervezni . A 
tervezett előirányzat meghatározását szolgáló fcladatmutatónak az állami támogatás 
igényléséhez jelzett. az étkezésben részt vevők létszámával egyeznie kell. 

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

A pénzügyi szolgáltatás kiadásának a fedezetét az Önkormányzat a 2016. december 31-ei 
teljesítési adat alapj,ín biztosítja. 

A munka- és védőruha kiadása a Budapest Fövúros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 l ó. 
évi költségvetéséröl szóló 3/2016. (II. 19.) önkormúnyzati rendelet eredeti elöir{myzatának 
megfelelö mértékben tervezhető. 

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

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

IV. Felhalmozási keret()sszeg 

A Bárka Köbúnyai Humánszolgáltató Központ felhalmozási kiadús{mak elöirányzata a 
tervtárgyalás keretében kerül kialakíttísra. 

V. Egyéb juttatás 
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A Bárka Köbúnyai Humánszolgáltató Központ valamennyi tervezett bevételének túlteljesítése 
esetén a Képviselő-testület elönt a bevétel felhaszmihisáról. 

l. Létszám meghatározása 

Technikai létszám 

Kartonozó 
Takarító 
Karbantartó 
Kézbesítő 

Gépkocsivezetö. informatikus 
Gépkocsivezetö 
Gondnok 

INTJtZMÉNYÜ ZEME l.:rET~:s 

Digitalizáló, orvosi iratokat rendező 
(határozott időre 2017. december 31-éig) 
Digitalizáló 
Anyaggazdál ko dó 

ll. Garantált illetmény, kercsetkiegészítés, pútJék és egyéb bérelem 

4, 75 státusz 
16,75 státusz 

1 státusz 
0,5 státusz 

1 státusz 
l státusz 
2 státusz 
] státusz 

1 státusz 
l státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllL 
törvény (a továbbiakban Kjt.) és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

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

A soros előrelépést az Intézményüzemeltetés szervczeti egység oly módon tervezheti. hogy a 
peren kivüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezök esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szcrcplö, dc munkáltatóí döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása eselén nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetérc a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%
a tervezhető. amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 
Pótlék 

Magyarország 2017. évi központi kö l tségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény fX. fejezet l. 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokban kiiizetendö szociális úgazati összevont pótlékhoz és mmak szociális hozzájúrulási 
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adójához. Ennek megfelelöen a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Műszakpótlék 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
14/B. ~ ( 1) bekezelés b) pontja alapján a 14 és 22 óra közötti munkavégzésre tekintettel 1 Sf/(, 

műszakpótlék tervezhetö a kartonozó munkakörbcn fóglalkoztatottak részére. 

Egyéb bérelem 

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

Az Intézményüzemeltetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előin1nyzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polg<1rmester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idö mértéke a jogszabályban meghatúrozott mmtmum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizúrólag a múr folyamatban lévö felmentés, 
végkielégítés úthúzócló kiadása tervezhető. 

Az Önkormányzat cafetéria-j uttatásként bruttó 168 OOO Ftífö/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (ll. 26.) l(orm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülról a lakóhely vagy tartózkodási 
hel v, valamint a munkavégzés helvc között munkavéí!:zés célból történö helvközí utazáscm naiJi "' .... .; ......... ,., t 

munk{lba j{lrás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
ján1shoz. 

Az Intézményüzemeltetés szervezeti egységben a be nem töltött státusza minimálbérrel 
tervezhetö. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az Intézményüzemeltetés szervezeti egység megbízási díj elöirányzatot ······ az európai uniós 
pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkezö elöre nem tervezhetö személyi juttatásni és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017 . évi 
költségvetéséröl szóló rendeletben kerül meghatározásra 
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EGtszstGÜGYIELLÁTÁS 

l. Létszám meghatározása 
A Bárka Köbányai llumánszolgáltató Központ Egészségügyi ellátás szervezeti egység szakmai 
létszámminimumát az egészsegugyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
rninirnurnfeltétclekröl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, a területi védönői elhítúsról 
szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet. az iskola-egészségügyi ellút<\sról szóló 26/1997. (IX. 
3.) NM rendelet. a háziorvosi. házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységröl szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezetö 
Háziorvos 
Szájsebész szakorvos 
Iskolaorvos 
Területi védönö 
Iskola védönö 
Szakasszisztens 

H. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

1 státusz 
1 státusz 
2 stútusz 
4 státusz 

23 státusz 
9 státusz 
7 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szöló 1992. évi XXXTIL 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXJIL törvény 
egészségügyi intézményekben történö végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint Magyararszúg 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla alapján történik. 

A szakellátásban dolgozók alapilletményének megállapítása az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1. és 2. mellékletében 
meghatározott illetménytélhla alapjéln történik, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozéls és a 
GYEMSZI bértámogarüs biztosítja. 

Az alapellátúsban dolgozó asszisztens és védönö az egészsegugyi szolg<Htatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korn1. rendelet 14. § 4a) bekezdése és 76/D § és 76/L § alapján kiegészítő díjazásra 
jogosult, amelyre a fedezetet az OEP finanszírozás biztosít. 
A soros előrelépést az Egészségügyi ellátás szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapod<\sban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplö, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszd rendelkezök esetében a munkáltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történö 1inanszírozás{mak 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. ~ (4) bekezdése alapján a 
védönök számára 2016. december 1-jétől 2017. november 30-áig 37 250 Ft/to/hó 
illetménykiegészítés, valamint 29 952 Ft/fő/hó kiegészítő díjazás tervezhetö az OEP 
finanszírozás terhére. 
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Az orvosok helyben tartása érdekében (az OEP finanszírozás terhére) a szájsebész szakorvosok 
illetménye 360 OOO Ft/fő/hó összegben tervezhetők. Az iskolaorvosok illetménye legfeljebb az 
()I., j) t- ' ' k t' l l " .. . t. h "k _ ·~ .mansztrozasna meg c c o osszegL1cn tervez cto . 
Keresctkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (I) bekezdése szerinti feltételek fennállása ese té n nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%>
a tervezhetö, amelyet az Önkorm{myzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pútlék 

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

Szervezetiegység-vezetö pótléka a pótlék mértéke a pótlékalap 200\/r;-a 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 11)92. evt XXXllL törvény egészségügyi 
intézményekben tötiénő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §(2) ba) 
és c) pontja alapján: 

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

az asszisztens, szakasszisztensi munkakörben dolgozó pótléka, 
a pótlék rnértéke a pótlékalap 

120%-a 

36%-a 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történö Jinanszírozásának 
részletes szabályairól szöló 43/1999. (III. 3.) Korm. renelelet 21.§ (ll) bekezdése alapjün: 

a területi védőnő területi pótléka a pótlék métiéke az OEP fix összegű díj 15%-a 

Műszakpútlék 

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
14/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 14 és 22 óra közötti munkavégzésre tekintettel 15% 
müszakpótlék tervezhetö a szájsebészeten. a fogászati röntgenben és a háziorvosi ellátúsban (a 
szájsebész szakorvos, a szakasszisztens, és a háziorvos munkakörbcn). 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény lX. fejezet l. 
cím. 3. alcím alapjcín a központi költségvetés támogat,íst biztosít a 2017. janmír-clecember 
hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási 
adójához. Ennek meg.felelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerüL 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatút a bérmegtakarítús terhére és a polgúrmester rendelkezési 
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jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78.§ (l) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 
63/2011. (XI. 29.) NE FMI rendelet és az orvosok. fogorv osok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 
szöló 64/2011. (XI. 29.) NEFMT rendelet alapján kötelezettek a munkavállalók. Az 
Egészségügyi ellátás szervezeti egység a továbbképzés fedezetére. a szakmai létszámra 12 OOO 
Ft/1()/év összeget tervezhet. 

Az Egészségügyi ellüt<ls szervczeti egység betegszabadság és táppénz hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogeim fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mét1éke a jogszabályban meghatározott mmnnum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már fölvamatban lévő felmentés. 

~ ~ -
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhetö. 

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részérc 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

Az Egészségügyi ellátás szervezeti egység rnegbízási díj előirányzatot - az európai uniós 
púlyázat és a háziorvos kivételével - nem tervezbet 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormünyzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

GYERMEKEKÁTMENETIOTTHONA 

l. Létszám meghatározása 

A Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Atmene ti Otthona szervezeti egység 
szakmai létszümminimumál a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
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intézmények, valmnint személyek szakmai feladatairól és müködésük teltételeiröl szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet l. melléklete határozza meg. 

Szakmai létszám 

Szervezetiegység-vezetö 
Gyennekfclügyelö 
Gyermekvédelmi asszisztens 
Csalúdgondozó. nevelö 
Nevelötanár 
Csecsemő- és kisgyermekgondozó 

Technikai létszám 

Takarító 

ll. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
2 státusz 
2 státusz 
l státusz 
1 státusz 

05 státusz 

1 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a tovübbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogáLlásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történö 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséról szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A soros elörelépés1 a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység oly módon tervezhetL 
hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illctménnycl nem rendelkezök esetében teljes mértékbcn , a peren kívüli 
megállapodásban nem szerepló, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezök 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esctén biztosítja a fedezetet az Önkormúnyzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. § (l) bekezdése szcrinti feltételek fcnnállúsa eset én nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások elózó évi bázis-elöirányzatának 2%
a tervezhető, amelyet az Önkormcínyzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Az Önkormányzat a pedagógus mu nkakörben foglalkoztatott részére fenntartói keresct 
kiegészítést biztosít 42 600 Ft +járulék összegben. 

Pútlék 

V eze tő i pótlék 

Szervezetiegység-vezető, pótlék mértékc a pótlékalap 

"Délutáni" pótlék 
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A gyermekek védelméról és a gy{unügyi igazgatásról szó1ó 1997. évi XXXL törvény 15. § ( 10) 
bekezdés alapjún a tízennégy és tízennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzésre 
tekintettel 15% bérpótlék tervezhető . 

Műszakpótlék, vasárnapi pótlék, éjszakai pótlél,, munkasztincti napra járó bérpótlék, 
készenlét, ügyelet 

A munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi L törvény 139-145. § szerinti bérpótlékok 
tervezhetök. 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséról szóló 2016. évi XC. törvény TX. fejezet l. 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokhan kifizetendö szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási 
adójához. Ennek megfelelóen a szociúlis ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Túlmunka 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény 143. ~ alapján bérpótlék tervezhetó, 
mivel a Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egységben az éves pihenőszabadságok, 
hetegállományok, tanulmányi szabadságok miatti távollétek miatt szükség van túlmunka 
elrendelésére. 2017. évi túlmunka 500 OOO Ft összegben tervezhetö. 

Eovéb bérelem "'· 
A Gyermekek Átmeneti Otthona szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzarút a bérrnegtakarítús terhére és a polgúrmester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78. § (l) bekezdése 
alapjún tervezhető. 

Kötelező tov~1bbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. Gyermekek Átmeneti Ottbona szervezeti egység a továbbképzés fedezetérc, a 
szal<Inai létszámra 12 OOO Ft/Jö/év összeget tervezhet. 

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

A munkavégzés alóli felmentési idő métiéke a jogszabályban meghatározott mmnnum 
idötartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhetö. 

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként bruttó !68 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazúsi költségtérítésröl szóló 39/20 l O. (I J. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási hatúron kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történö helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.~ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállalö részére 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járás hoz. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Gyermekek Atmeneti Otthona szervezeti egység megbízási díj előirányzatot - az európai 
uniós pály<izat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkezö elöre nem tervezhetö személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatúrozásra 

PONGRÁC KÖZÖSSÉGI H.ÁZ 

l. Létszám meghatároz~\sa 

A Bárka Köbányai llumánszolgáltató Központ Pongrác Közüsségi Ház szcrvezcti egység 
szakmai létszámminimumát a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító szúmú .. A köbányai 
.. Kis-Pongnk"lakótelep szociális célú város-rehabilitációja" című projekt fenntartási iciőszakra 
vállalt létszám határozza meg. 

Szalimai létszám 

Szcrvczetiegység-vezető 

Családgondozó 
Technikai létszám 

Takarító 

1 státusz 
l státusz 

0.5 státusz 

Il. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garant<1lt illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szölö 1992. évi XXXTTI. 
törvény (a továbbiakban Kjt.). a közalkalmazottak jogállásáról szólö 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális. valamint a gyermekjóléli és gyermekvédelmi ágazatba történö 
végrehajtás<'íról szöló 257/2000. (XII. 26.) Konu. renelelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénvbcn meghatározott közalkalmazotti illctménvtábla 

-' ~ . 
alapjún történik. 

A soros előrelépést a Pongrác Közösségi l-hlz szervezeti egység oly módon tervezheti, hogy a 
peren kívüli megállapod<1sban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnyel nem rendelkezök esetében teljes mértékbcn, a peren kívüli megállapodásban nem 
szereplö, de munHtltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezök esetében a munkáltató 
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döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény eselén biztosítja a fedezetet 
az Önkonm1nyzat. 

Keresctkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77. §(l) bekezdése szcrinti feltételek fcnná11ása esctén nyújtott 
keresct-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások előző évi búzis-előirányzatának 
2%-a tervezhetö, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pútlék 

Vezetői pótlék 

Szakmai egység vezető, pótlék mértéke a pótlékalap 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésérül szóló 2016. évi XC. törvény lX. fejezet l. 
cím. 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatúst biztosít a 2017. janm1r-december 
hónapokban kifizetcndő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási 
adójához. Ennek mcg.felelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Euvéb bérelem e-. 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzat<.Ít a bérrnegtakarítús terhére és a polgcírmester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi j utalom a Kjt. 7 'cl. § (l) bekezdése 
alapjún tervezhető. 

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

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

A rnunkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabcílyban meg.határozott tmmmum 
idötartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már f()lyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhetö. 

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként bruttó !68 OOO Ft/fő/év összeget biztosít. 

A munkábajárással kapcsolatos utazúsi költségtéritésröl szóló 39/20 l O. (IL 26.) Konn. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási hatúron kívülröl a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 860(J-át. 
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A személyi jővedelemadöról szóló 1995. évi CXVII. tőrvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavüllaló részére 15 Fl/km költségtérítést biztosít a napi munkábn 
járás hoz. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Pongrác Közösségi Ház szervezeti egység megbíz<1si díj előirúnyzatot - az európai uniös 
pályázat kivételével - nem tervezhet. 

Az Önkormányzat az év közben jelentkezö elöre nem terveziletö személyi juttatásra és a 
kapcsolódó járulékra n polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. ev1 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatúrozásra 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Az Orszúggyülés a 2015. július 6-ai ülésén fogadta el az egyes szoci<ilís és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi cxxxm. törvényt, amelynek értelmében a 
családsegílés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti egységben -
működhet 2016. január 1-jétöl. Települési sz in ten a család- és gyermekjóléti szolgülatra, járá si 
szinten a család- és gyermekjóléti szolgMatra és család és gyermekjóléti központra 
szervczödnck a feladatok. 

A Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ últal ellátandó csalúdsegítési feladatot tov{tbbra 
is a szocíális igazgatásról és szociülis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyennekjóléti 
szolgálat és a feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXL törvény tartalmazza. 

l. Létszám meghatározása 

A létszámot a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti. gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és mí.íködési feltételeiról szóló 15/ 1998. (IV. 30.) NM 
rendelet alapján kell meghatározni. 

Szalunai létszám 

Szervezetiegység-vezető 1 státusz 
Családsegítő 22,75 státusz 
(86 OOO fő lakosság/ 4 OOO fö = 21,5 ,_ 22 to a 25 család gondozására) 
Szociülis asszisztens 3 státusz 

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllL 
törvény (a tov<ibbíakban Kjt.), a közalkalmazottak jog<Hlás<iröl szöló 1992. évi XXXIII. 
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törvénynek a szociülis. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történö 
végrehajtás<'íról sz ó ló 257/2000. (XII. 26.) Korrr1. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapjún történik. 
A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozókkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormányzat. 

A soros előrelépést Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység oly mödon tervezheti, 
hogy a peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók. valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illetménnyel nem rendelkezök esetében teljes mét1ékben. a peren kívüli 
megállapodásban nem szercplő. dc rnunkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezők 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esetén biztosítja a fedezetet az Önkormányzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fenm11lása eselén nyújtott 
keresctkiegészítés fedezetérc a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis-előirányzatának 2%
a tervezhető. amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalús keretében biztosít. 

Pótlék 

V eze t ő i pótlék 

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

Magyarország 2017. év[ központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet l . 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatüst biztosít a 2017. januür-december 
hónapokban kifizetemlő szoci<ílís ágazati összevont pótlékhoz és annak szociá1is hozzájárulási 
adójához. Ennek megfelelőcn a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Túlmunka 

A 2017. évi hétvégi rendezvények ······ Családi nap. Egészségnap. Sportnap ....... miatti túlmunka 
összege a polgármester rendelkezési jogkörébe tervezett tartalék terhére a teljesítésnek 
megfelelőcn az intézmény utólagos igénylése alapján kerül biztosításra. 

Egyéb bérclern 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgá1at szcrvezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémtum előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Ki t. 78. ~ ( 1) bekezdése 
alapjún tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személvcs trondoskodást vétrző személyek továbbkél)Zéséről és a ,., ..... ..... ... 

szociális szakvizsgáról szöló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. ~ alapján kötelezettek a 
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munkaváHalók. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés 
fedezetére, a szakmai létszámra 12 OOO Ft/fő/év összeQet tervezhet. 

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

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
idöt<:rrtmn lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a múr folyamatban l év ö felmentés, 
végkielégítés cithúzódó kiadása tervezhetö. 

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

A munkábajcírással kapcsolatos utazási költségtérítésröl szóló 39/2010. (11. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely. valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazás(m napi 
munküba járás és hazautazás költségének 869b-áL 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVH. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részérc 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
járáshoz. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiad<1sra fedezetet nem biztosít. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szcrvezcti egység megbízási díj előirányzatot - az 
európai uniós pülyázat kivételével······· nem tervezhet. 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett tov<\bbi jogcím az Önkormányzat 2017. ev1 
költségvctéséröl szóló rendeletben kerül meghatározásra 

CSALAD- F:S GYERMEK.JÓLitTI KÖZPONT 

l. Létszám mcghat•ll·ozása 

A létszámot a személyes gondoskodc1st nyújtó gyermekjóléti. gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet alapján kell meghatározni. 

Szakmai Jétszám 

Szcrvczctiegység-vezető 

Speciális szolgáltatású csoportvezető 
Esetmenedzser 

l státusz 
l státusz 
~státusz 



Tanácsadó 
Szociális asszisztens 
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6 státusz 
3 státusz 

A szociálís asszisztensi munkakör ellátásúra a kerületi lakosságszámra vetítve 4 fo munkatárs 
jut ( 10 OOO lakosra 0.5 fö. tehút 86 OOO tOs lakosságnál ez 4,3 fö) 

Az esetmenedzser/tanácsadó munkakör ellátására a kerületi lakosságszámra vetítve 12 fő 

munkatárs jut (7 OOO fő lakossúgszámra l tO, tehát 86 OOO fős lakossúgszámnál ez 12,28 fő) 

Technikai létsz*im 

Technikai munkatárs 
Adminisztrátor 

II. Garantált illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l sttítusz 
1 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllL 
törvény (a tov<1bbiakban Kjt.), n közalkalmazottak jogcíllásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valarnint a gyennekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba történő 
végrehajtLisáról szöló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséról szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt a dolgozökkal kötött peren kívüli megállapodás 
szerint biztosítja az Önkormúnyzat. 

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

Keresetkiegészítés 

M.agyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatúsok előzö évi Mzis-elöirányzatának 2%
a tervezhető. amelvet az Önkormánvzat a tervtár!Lyalás keretében biztosít. 

"" ,.1 ......,. 

Pótlék 

V eze Wi pútlék 

Szervezetiegység-vezetö. a pótlék mértéke a pótlékalap 
Speciális szolgál1atású csoportvezető a pótlék mértéke a pótlékalap 

200%-a 
150%-a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet l. 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokban ki fizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szocüílis hozzájárulási 
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adójához. Ennek megfelelöen a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Egyéb bérelem 

A Csnh1d- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a normatív jutalom, a céljuttatás, és a 
projektprémium elöirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a Kjt. 78.§ (1) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelezö továbbképzésre a szcmélves gondoskodást végző szcmélvek továbbké1)Zéséről és a 
.l '-' ...... ... t 

szociális szakvizsgáról szöló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység a továbbképzés 
fedezetére. a szakmai létszúmra l 2 OOO Ft/fö/év összeget tervezhet. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység betegszabadság és tüppénz
hozz<ijárulás döirúnyzatot nem tervezhet. A jogcím tedezetét az Önkormányzat a polgúrmester 
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mét1éke a jogszabályban meghatározott mtmmum 
idötartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lé v ö felmentés. 
végkielégítés áthúzódó kiad<:1sa tervezhetö. 

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként bruttó !68 OOO Ftifő/év összeget biztosít. 

A munkába járással kapcsolatos utazúsi költségtérítésről szóló 39/201 O. (Il. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történö helyközi utazáson napi 
munkába járás és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szöló 1995. évi CXVII. törvény 25.§ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
jüráshoz. 
A Csahid- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységben a be nem töltött stütusz H/8-as 
kategóriával tervezhető. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Csalúd- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egység mcgbízási díj clöirányzatot - az 
európai uniós pályázat kivételével- nem tervezhet. 

Az Önkormún:yzat az év közben jelentkező előre nem tervezhetö személyi juttatúsra és a 
kapcsolódó járulékra a polgármcstcr rendelkezési jogkörébe tartozó tartalékban biztosít 
fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett tov<ibbi jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben kerül meghatározásra 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉTKEZTETÉS 
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l. Létszám meghatározása 

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

Szalunai létszám 

Szervezet i egység-vezető 
Szociális gondozó 
Szociálls segitő (étkezés szervező) 

ll. Garanhllt illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

1 státusz 
2S státusz 
~ stütusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogüllásáról szóló l 992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllL 
törvénynek a szociális. valamint a gyermekjóléti és gyem1ekvédelmi ágazatba történő 

végrehajtásáról szóló ~57/2000. (XTL ~6.) Korm. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

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

A soros dörelépést Házi segítségnyújtás. étkeztetés szervezeti egység oly módon tervezheti, 
hogy a peren kívüli megállapod<1sban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen 
alapuló illetménnyel nem rendelkezők esetében teljes mértékben. a peren kívüli 
megállapodásban nem szereplö, de munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezök 
esetében a munkáltató döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény 
esctén biztosítja a fedezetet az Önkorrmínyzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló ~016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások elöző évi bázis-elöirányzatának 2%
a tervezhetö. amelvet az Önkormúnvzat a tervtárgvalás keretében biztosít. 

~ ~ - ~~ 

Pótlék 

V eze t ő i pótlék 

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

.Magyarorsz;ig 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. 
cím. 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokban kifizetendö szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális bozzájárulúsi 
adöjühoz. Ennek megfelelöen a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 
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Egyéb bérelem 

A Házi segítségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység a normatív jutalom. a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhére és a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumijutalom a }<\jt. 78.~ (1) bekezdése 
alapján tervezhető. 

Kötelező továbbképzésre a személves gondoskodást vé~ző személyek továbhké1)zéséről és a 
ol .._ '- .... 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1-3. ~ alapján kötelezettek a 
munkavállalók. A Házi segítségnyújt<ÍS, étkeztetés szervezeti egység a továbbképzés 
fcdezetére. a szakmai létszámra 12 OOO Ft/to/év összeget tervezhet. 

A Házi segftségnyújtás, étkeztetés szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozzájárulás 
előirányzatot nem tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabálybm1 meghatározott mmunum 
időtartam lehet. A 2017. évi költséQvetésben kizárólag a már folvamatban lévő felmentés, 

~ ~ -
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

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

A rnunkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésröl szóló 39!201 O. (ll. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosíDa a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, vahunint a munkavégzés helye között munkavégzés célból tötiénö helyközi utazúson napi 
munkába jánis és hazautazás költségének 86%-át. 

A személyi jövedelemadóról szöló 1995. évi CXVII. törvény 25. ~ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részére 15 Ft/km költségtérítést biztosft a napi munkába 
járás hoz. 

A Hüzi segítségnyújtüs. étkeztetés szervezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as 
kategóriával tervezhetö. 

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A Hüzi segítségnyújtás. étkeztetés szervezeti egység megbízási díj elöirányzatot · ··· az európai 
uniós p<il y<ízat kivételével -nem tervezhet. 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséról szóló rendeletben kerül meghatúrozásra 

IDŐSEKNAPPALI ELLÁT ÁSA 

l. Létszám meghatározása 
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A Bárka Kőb{lnyai Hnmánszolgúltató Központ ldösek nappali ellátása szervezeti egység 
szakmai létszárnminimumát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szöló l/2000. (L 7.) SZCSM rendelet 2. mellékletc 
határozza meg. 

Szakmai létszám 

Őszirózsa Klub 
Sze rvezetícgysé g-vezetö 
Szociülis gondozó 

Pongrác Klub 
Szociális munkatárs 
Szociális gondozó 

Borostyán Klub 
SzociáUs munkatárs 
Szociális gondozó 

Együtt-egymásért Klub 
Szociális munkatárs 
Szociális gondozó 
Technikai létsz~im 

Konyhás-takarító 

II. GarantMt illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

l státusz 
2 státusz 

1 státusz 
2 státusz 

l státusz 
2 státusz 

1 státusz 
2 státusz 

4 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szólö 1992. évi XXXIII. 
törvény (a tov<ibbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gverrnekj'óléti és gvermekvédclmi ágazatba történő 

.. ..........- .t ....... 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XU. 26.) Korn1. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetménytábla 
alapján történik. 

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

A soros előrelépést Idősek nappali ellátása szervezeti egység oly módon tcrvczheti, hogy a 
peren kívüli megállapodásban érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló 
illetménnye1 nem rendelkezők esetében teljes métiékben, a peren kívüli megállapodúsban nem 
szereplő. de mnnkál1atói döntésen alapuló illetményrésszel renelelkezök esetében a rnunhíltató 
döntésen alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény esetén biztosítja a fedezetet 
az Önkormányzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarorszüg 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
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keresetkiegészítés fedezetére a keresetbe tat1ozó juttatások elözö évi búzis-elöirányzatának ~%
a tervezhető. amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet l. 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokban kitizetendö szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozz{~járulási 
adójához. Ennek megfelelöen a szociúlis ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. évi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Egyéb bérelem 

Az Idősek nappali ellátása szervezeti egység a normatív jutalom. a céljuttatás, és a 
projektprémium előirányzatát a bérmegtakarítás terhérc és a polgármcstcr rendelkezési 
jogkörébe tartozó tartalék tervezésével biztosítja. A jubileumi jutalom a Kjt. 78.§ (l) bekezdése 
alapján tervezhetö. 

l(ötclcző továbbképzésre a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 
szocüílis szakvizsgúról szóló 9/2000. (VII L 4.) SzCsl'vl rendelet 1-3. § alapján kötelezettek a 
munkavúllalók. Az Iciösek nappali ellátása szervezeti egység a továbbképzés fedezetére, a 
szakmai létszámra 12 OOO Ft/fö/év összeget tervezhet. 

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

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mmtmum 
idötartmn lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévö felmentés, 
végkielégítés Mhúzódó kiadása tervezhető. 

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

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (IL 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosí~ja a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely. valamint a munkavégzés helye között munkavégzés célból történő helyközi utazás'm napi 
munkába jürás és hazautazás köJtségének 861J~J -át. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVlT. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az intézmény a munkavállaló részérc 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi munkúba 
járáshoz. 

Az ldösek nappali ellátása szcrvezeti egységben a be nem töltött státusz E/8-as kategóriával 
tcrvczhetö. 

Az Önkonnányzat reprezentációs kiad<isra fedezetet nem biztosít. 
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Az Idösek nappali ellátása szervezeti egység megbízási díj elöirányzatot ······ az európai uniós 
pályázat kivételével- nem tervezhet. 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséröl szóló rendeletben kerülmeghatározásra 

LÉLEK-PONT 

L Létszám meghatározása 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ l.I'~LEK-Pont szervezcti egység szakmai 
létszámminimurnát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük Jeltételeiröl szöló lí2000. (l. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklet 2. 
pontjának Bentlakást nyújtó intézmények F) {ltmeneti elhelyezést nyújtó intézmények pontja 
határozza meg. 

Szalm1ai létszám 

Lélek-Pont szervezeticgység-vezctő (szociális, mentálhigiénés munkatárs) 
Szociális. mentálhigiénés munkatárs 
Szociális segítö 

II. Garanhilt illetmény, keresetkiegészítés, pótlék és egyéb bérelem 

1 státusz 
3 státusz 
3 státusz 

A garantált illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szólö 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló :I 992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális. valamint a gvcrmekj'óléti és gvermekvédelmi ágaza.tba történő .. ., .l ._ 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XIL 26.) Korn1. rendelet és Magyarország 2017. évi központi 
költségvet~Sséröl szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott közalkalmazotti illetm~Snytábla 
alapján történik. 

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

A soros előrelépést LÉLEK-Pont szcrvczcti egység olymódon tervezheti, hogy a peren kívül i 
megállapodáshan érintett dolgozók, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel nem 
rendelkezök esetében teljes mértékben, a peren kívüli megállapodúsban nem szereplö. de 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel rendelkezök esetében a munkáható döntésen 
alapuló illetményrészt is meghaladó illetménynövekmény csetén biztosítja a fedezetet az 
Önkormányzat. 

Keresetkiegészítés 

Magyarorszúg 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján a Kjt. 77.§ (l) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 
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kereset-kiegészítés fedezetére a keresetbe tartozó juttatások elöző évi bázis-elöirányzatának 
2(}0-a tervezhető, amelyet az Önkormányzat a tervtárgyalás keretében biztosít. 

Pótlék 

Vezetői pótlék 

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

Munkahelyi pótlék 

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

Bentlakásos szociális intézményekben foglalkoztatott személyek pótléka, 
a pótlék mértéke a pótlékalap 120o/(;-a 

,.Délutáni" pútlék 

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szólö 1993. évi III. tőrvény 94/L§ (6) pontja 
alapján a 14-18 óra kőzőtti időtartam alatt tö11énő munkavégzésre tekintettel 15 1~1Ó bérpótlék 
tervezhető a szakmai létszámra. 

MűszakpótJék, vasárnapi pótlék, munkasziineti napra járó bérpótlék, készenlét, ügyelet 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény 139-145. § szcrinti bérpótlékok 
tervezhetők. 

I\-1agyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet 1. 
cím, 3. alcím alapján a központi költségvetés túmogatást biztosít a 2017. január-december 
hónapokbankifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási 
adójúhoz. Ennek megfelelően a szociális ágazati összevont pótlék az intézmény 2017. ~vi 
költségvetésében megtervezésre kerül. 

Egyéb bérelem 

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

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

A LÉLEK-Pont szervezeti egység betegszabadság és táppénz-hozz{~járulás elöirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 
tartalék tervezésével biztosítja. 
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A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabálybm1 meghatározott n11mmum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévő felmentés, 
végkielégítés áthúzódó kic:uh1sa tervezhető. 

Az Önkormánvzat cafetéria-juttatásként bruttó 168 OOO Ft/fö/év összeget biztosít. 
J • -

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/201 O. (ll. 26.) Korm. rendelet 
alapján az intézmény biztosítja a közigazgatási határon kívtilről a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, valmnint a munkavégzés helye k.özött munkavégzés célból töt1énö helyközi utazáson napi 
munkába jánis és hazautaz{ls költségének 86 ~(, -át. 

A személy i jövedelemadóról szöló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében foglaltak 
<dapján az intézmény a munkavállaló részére 15 Fl/km költségtérítést biztosít a napi munkába 
j <Íráshoz. 

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

Az Önkormányzat reprezentációs kiadásra fedezetet nem biztosít. 

A LÉLEK-Pont szervezeti egység 1negbízási díj előirányzatot - az európai uniós pályázat 
kivéteJével ······ nem tervezhet. 

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

A jelen dokumentumban nem jelzett tov<1bbi jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésérül szóló rendeletben kerül meghatározásra. 

5. me/lék/el a 3-12/2016. (X/. 17) KÖKT haráro:::atho::: 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

I. Létszám meghatározása 

Polgármester 
Alpolgármester 
Politikai tanácsadó 

V ál asztott képviselő 
Bizottsági tag (nem képviselö) 

II. Illetmény, tiszteletdíj 

1 st<ítusz 
3 státusz 
2 státusz 

13 státusz 
12 státusz 

A polgármester és az alpolgármesterek illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2()] l. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.* (2) bekezdésében, valamint 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének a polgármcstcr 
és az alpolgármesterek díjazásának, költségtérítésének megállapításáról szóló 465/2014. (X. 
30.) KÖKT határozatban meghatMozott mértékben tervezhetö. 
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A ]Jolitikai tmu'tcsadó illetménve az elözö évi métiékű személvi illetménvként tervezhetö. . ., ., 

A képviselők tiszteletdíja az Mötv. 35. §-a, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormúnyzati képviselő, a bizottsági elnök és a 
bizottsági tag tiszteletdíjáróL valamint természetbeni juttatásáról sz ó ló 23/2014. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet alapján tervezhetö. 

III. Egyéb juttatás 

A Kőbányai Önkorméínyzat a nom1atív jutalom. céljuttatás, projektprémium előirányzat<Ít a 
törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 12<Yo-os mértékének megfelelő összegben 
tervezhet!. A jubileumi jutalmn a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselök tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a valamint a 
közszolgúlati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCJX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. *-a 
alapján tervezhető. 

A Köb{myai Önkormányzat betegszabadság és táppénz hozzájárulils elöir{myzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezete a polg<1rmester rendelkezési jogkörébe tartalék tervezésével kerül 
biztosí tás nt. 

A munkavégzés alóli felmentési idö mértéke a jogszabályban meghatúrozott minimum 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizórólag a múr folyamatban lévö felmentés. 
végkielégítés áthúzódó kiadása tervezhető. 

A cafetéria-jultatásként a Kttv. 151. §-ában és a 225/L §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésérül szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján bruttó 200 OOO Ft/fö/év tervezhető. 

A polgármester és az alpolgármesterek költségtérítése a Budapest Fővúros X. kerület Köbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester és az alpolgármesterek d(jazásának, 
költségtérítésének megállapításáról szöló 465/2014. (X. 30.) KÖKT határozatban 
meghatározott métiékben tervezhetö. A képviselök költségtérítése az Mötv. 35. § (3) 
bekezdésének figyelembevételével az elöző év teljesítésének megfelelömértékben tervczhetö. 

A be nem töltött státusz a hasonló munkakörbcn foglalkoztatottaknak megfelelö mértékű 
személyi illctménnyel tcrvezhetö. 

A reprezent<icíós kiadás a Polgármesteri Kabinet 2016. december 3] -ei teljesítési adatának 
figyelembevételével tervezhető a kapcsolódó járulék és adó összegével. 

Az év közben jelentkezö elöre nem tervezhetö személyi juttatásra és a kapcsolódó j{u·ulékra a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék biztosít fedezetet. 

A jelen dokumentumban nem jelzett további jogcím az Önkormányzat 2017. évi 
k.öltségvetéséröl szóló rendeletben kerül meghatórozásra. 

IV. Egyéb személyi .iellegű kifizetés 

Az elismerö díjak kifizetése az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) szóló önkormányzati rendelet alapjún tervezhetö. 
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A "Köbánya számít Rád" ösztöndíj a ,Xöbánya szúmít Rád" szociálís alapü tanulmányi 
ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) szóló önkormányzati renelelet alapján tervezhetö. 

Az intézményvezetők jutalmazására l O 500 OOO Ft +járulékai összeg tervezhetö. 

A rendörök albérleti hozzájárulúsa 19 fö részére tervezhető 30 OOO Ft/főihó + j:o1rulékaí 
összegben. 

A tervtanács tagjai számára alkalmanként 10 OOO Ft!fö + járulékai összeg tervezhetö a í()építész 
<íltal megadott alkalmak száma alapján. 

Az önkormányzat saját halottai kegyeleti feladatainak ellütüsára (temetési segély) 800 OOO Ft 
összeget tervezhet eredeti elöirányzatként. 
A külföldi kiküldetés napielija egy fő részére tervezhetö a 2017. évi testvérvárosi programok 
rendezvényei alapján. 

A TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 Építö közösségek, közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért pályúzat fenntartüsi időszakára l OOO OOO Ft összeg + járulékai 
tervezhetö. 

V. Dologi keretösszeg 

Az Önkormányzat dologi kiadásúnak előirányzata a tervtárgyalús keretében kerül kialakításra. 

VI. Felhahnozási keretösszeg 

Az Önkormányzat felbalmozásí kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül 
kialakításra. 

6. me/lék/er a 3-12/2016. rXI 17) KÖKT határo:::atho::: 

KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

I. Létszám meghatározása 

A Kőbánvai Pol}.!:ármesteri llivatal létszúmát az Önkonnánvzat, a Jeuvző hatáskörébe rendelt . "" . ..._ . . .. .. . .t 1..."' 

felada tok, az Önkormányzat telephelyei űzemeltdésével, müködtetésével kapcsolatos feladatok 
Jigyelernbevételével a Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen dokumentumban 
határozza meg. 

Szakmai létszám 

Jegyző 

Aljegyzö 
F öosztályvezetö 
Főosztúlyvezető-helyettes 
Osztúlyvezető 

Ügyintéző 

Funkcionális létszám 

l státusz 
l stütusz 
4 státusz 
l státusz 

11 státusz 
182 státusz 



Főosztúlyvezetö 

Osztúlyvezető 

Ugyintéző 

Fizikai alkalmazott 

57 

l státusz 
7 státusz 

87 státusz 
21 stütusz 

ll. Garantált illetmény, illetménykiegészítés, illetméuyeltérítés, pútlék és egyéb juttatások, 
költségtérítés 

A garantált illetmény megúllapítása a közszo1gálati tisztviselökröl szóló 20 ll. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv .) valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl 
szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testűlet által 
meghatározott illetményalap figyelembevételével történik. A fizikai alkalmazottak bére 
szakképzettséget igénylö munkakörben garantált bérminimummaL szakképzettséget nem 
igénylő munkakörben minimálbérrel ten'ezhető. 

A vezetöi- és kivételes esetben- ügyintézöi személy i illetményt a polgármester egyetértésével 
a jegyzö állapítja meg. A Kttv. l. mclléklete szerintí fizetési fokozatban történő elörelépés 
forrásigényét a Kőbányai Polgármcsteri Hivatal tcrvezhcti, ennek fedezetét az Önkormányzat 
biztosítja. 

Illetmény kiegészítés 

Az illetménykiegészítés a Kttv. 134. §(3) és (6) bekezdésében. valamint a Budapest Főváros 
X. kerület Köb{myai Önkorm{myzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (Hl. 20.) önkormcínyzati 
rendelet alapján tervezhető. 

Illetményeltérítés 

A tárgyévct megelözö év minösítésénck tigyekmbevételével a Kttv. 133. ~ (3) bekezdése 
szerinti illetményeltérítés a rendszeres személyi juttatás 5%-ának megfelelő mértékben 
tervczhetö. 

Pótlék 

Az Önkormányzat pótlékot biztosít: 

a) a Kttv. 140. § (3) bekezdése alapján a közterűlet-Jdügyelö munkakörben foglalkoztatott 
köztisztviselö számúra (műszakpótlék), 

h) a Kttv. 140. §(4) bekezdése alapján annak a köztisztvisclönek. aki rendszeresen hivatali 
gépjárművet vezet, a pótlék a közterülct-felügyelői munkakörben. valamint az útfClügyelői 
munkakörben tervezhetö, 

c) a Kttv. 140. §(5) bekezdése alapján annak a köztisztviselönek, aki munkáját munkaicleje 
nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között végzi, a pótlék a közterület
felligyelöi munkakörben tervezhetö, 

d) a Kttv. 141. §-ában valamint a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) 
jegyzöi utasításban (a továbbiakban: Utnsítás) foglaltak figyelembevételével idegennyelv
tudási pótlék tervezhető, 
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e) a Kttv. 142. §-ában valamint az Utasításban foglaltak figyelembevételével képzettségi 
pótlék tervezhető. 

f) a munka törvénykönyvéről szóló 2013. évi l. törvény 139-143. §-ának figyelembevételével 
pótlék tervezhető a tértigyelő rendszer üzemeltetésében dolgozó munkavállaló 
tekintetében. 

Egyéb juttah1s 

A Köbányai Polgármesteri Hivatal a normatív jutalom, céljuttatás, projektprémium 
előir;;ínyzatát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzat;;ínak legfeljebb 12%-os 
rnértékénck mcgfclelö összegben tervezheti. A jubileumi jutalom a Kttv. 150. §-a alapján 
tervezhető. 

A Kőbúnyai Polgúrmesteri Hivatal a tanulmányi szcrződések fedezetére 4 500 OOO Ft + járulék 
összeget tervezhet. A juttatás adója és járuléka a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVii. törvény 70.~ (4) bekezdés, 71.§ (l) bekezdés g) pontja, a 69.§ (2) bekezdése, az 
egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (4) és (6) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével tervezhető. A tanulmányt megkezdő munkatárssal a Kőbányai 
Polgármcsteri Hivatal tanulmányi szerződést köt amelyben kiköti. hogy a rnunkatárs a 
diplom{~jának átvételét követően a támogatús arány{mak megfelelően számított mét1ékben 
fenntartja a jogviszonyát a Köbúnyai Polgármesteri Hivatallal. 

A Köbányai Polgármesteri lllvatal betegszabadság és táppénz hozzájárulás előirányzatot nem 
tervezhet. A jogcím fedezetét az Önkormányzat a polgürmester rendelkezési jogkörébe tartalék 
tervezésével biztosítja. 

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott mmmlUm 
időtartam lehet. A 2017. évi költségvetésben kizárólag a már folyamatban lévö felmentés, 
végkielégítés áth(JZ<)dó kiadása tervezhetö. 

Az Önkormányzat cafetéria-juttatásként a Kttv. 151. §-ában foglaltak figyelembevételével, 
valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséröl szóló 2016. évi XC. törvényben 
meghatározottak alapján bruttó 200 OOO Ft/1()/év összeget biztosít a köztisztviselök és a 
munkavállalók részére. 

A szocüílis segély a Kttv. 152. §(l) bekezdés d) pontja valamint az Utasítás foglaltak alapján 
tervezhctö évi 4 OOO OOO Ft+ járulékai összegben. A temetési segély a Kttv. 152. §(l) bekezdés 
d) pontja valamint az Utasításb;m foglaltak alapján tervezhető évi l 600 OOO Ft + járulékai 
összegben. 

A rendkívüli munkaiclő ellenértéke a közkrület-felügyelök tekintetében a Kttv. 98. § (7) 
bekezdése figyelembe vételével az elöző naptári évben elrendelt rendkívüli munkavégzéssel 
arünyos mértékben tervezhető. l(észenléti díj tervezhető az Önkormányzat jogi személy 
telephelyei működtetésénck biztosításához, a 20 l ó. december 31-ei teljesítési adat alapján. A 
kataszlrófavédelmi feladat ellátása érdekében elrendelt éjszakai és hétvégi készenlét díjazására 
(szabadidő megváltcísként) 2 to részére illetményük 20%-<cínak megfelelő a Kttv. 97. ~ (8) 
bekezdésében meghatározott havi 174 órára számított mértékű készenléti díj tervezhető. 

Költségtérítés 
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Az Önkormányzat ruházati költségtérítésre biztosit fedezetet az anyakönyvvezetök részére a 
kőzszolgálati szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. ll.) jegyzöi utasításban foglaltak alapján. 

A munkábajárással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/:201 O. (IL 26.) Korm. rendelet 
alapján az Önkormányzat biztosítja a kőzigazgatúsí határon kívülröl a lakóhely vagy 
tartózkodúsi hely, valamint a munkavégzés helye között rnunkavégzési célból történö helyközi 
utazáscm napi munkába járás és hazautazás költségének 86%;-át. 

A személyi jövedelemadóról szöló 1995. évi CXVII. törvény 25. ~ (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az Önkormányzat a munkavüllaló részérc 15 Ft/km költségtérítést biztosít a napi 
munkába járáshoz. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet ll. 6. 
pontjában. valamint a 5/2009. számú polgán11estcri és jegyzői közös utasítás alapján a 
munkakör ellátásához használt saját gépjármü költségtérítése tervezhető. 

A Köbúnyai Polgármesteri Hivatalban a be nem töltött státusz a vezetöi munkakörnél a hasonló 
munkakörben foglalkoztatottaknak megfelelő mértékű személyi illetménnyel, az ügyinlézöi 
munkakörnél I/8 fizetési fokozat szerinti illetménnyel, a munkavállaló munkakörben garantált 
bérminimum tervezhetö. 

Az Önkormányzat a reprezentációs kiadásra a jegyző részére 1 OOO OOO Ft + járulékai, az 
aljegyző részére 1 200 OOO Ft+ járulékai. a Jegyzői Főosztály részére 150 OOO Ft+ járulékai, a 
főosztályok részére 60 OOO Ft +járulékai, az osztályok részére 20 OOO Ft +járulékai összegben 
tervezhet ö. 

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

A bíróság által megítélt kártérítésre (Kovács László) 120 OOO Ft+ j~1rulékai összeg tervezhető . 

A Köbányai Polgármcsteri llivatal megbízási dijat tervezhet az építésügyi jogi tanácsadói 
feladat ellátására havi 350 OOO Ft + járulékai összegben és az alapítványok (Köbánya 
Tűzvédelméért Közalapílvúny. Köbánya Közbiztonságúért Alapítvúny) könyvelésére évi 
336 OOO Ft +járulékai összegben. 

A költségvetési szervck soron kivüli személyi juttatás igényének biztosítására 2 OOO OOO Ft + 
júntlék 1ervczhetö, ajegyzö rendelkezési jogkörébe tartozó keret tervezéséveL A rehabilitációs 
hozzájárulás fedezete valamennyi költségvetési szervre a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXCI. törvény 22-23. 
~-üban foglaltak valamint a 2016. évi átlagos statisztikai létszám figyelembevételével 
tervezhető. 

A külföldi kiküldetés napidíja egy fő részére tervezhető a 2017. évi testvérvárosi programok 
rendezvényei alapján. 

A Kőbányai Polgármcsteri llivatal az államháztartásról szóló tőrvény végrehajtásáról szóló 
368/20111. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésére tekintettel 25 OOO OOO Ft+ járulék 
összeget tervezhet. a szakmai tevékenvséí!et seí!ítÖ szolgáltatás rovat elöiránvzatúnak növelése 

ol '-' .._ ....... ." 

érdekében. 
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V. Dologi keretösszeg 

Az Önkormányzat dologi kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül kialakításra. 

VI. Felhalmozási keretösszeg 

Az Önkormányzat felhahnozási kiadásának előirányzata a tervtárgyalás keretében kerül 
kialakításra. 

343/2016. (XI. 17.) KÖKT haüirozat 
a K()b~inyai Eg)·csített Bölcs()dék intézményvezcti>.ic illetményének rendezéséről 
( 12 igen szavazattaL 4 tartózkodással) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Göncziné Sárvári 
Gabriella. a Kőbányai Egyesített Bölcsödék intézményvezetője részére a jogszaMly szerinti 
illetményelemek me !lett határozott időre 20l7. januür l-jétől 2017. december 31-éig 62 800 Ft 
keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Hatúriclö: 
Feladatkörében érintett 

azonnal 
a llumánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzöi Föoszt{dy Személyügyi Osztály vezetöje 

344/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezető.ie illetményének rendezéséről 
( 12 igen szavazattaL 4 tartózkodással) 
l. Budapest Fővúros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a 
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerínti illetményelemek mellett 
hatúrozott id ö re 20 l 7. január 1-jétöl 20 l 7. december 31-éig 177 200 Ft keresetkiegészítést 
állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtétel ére. 
Hat{u·idö: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáhatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztúly vezetője 

345/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének 
t·endezését·ől 

( 12 igen szavazattal, 4 tartözkodüssal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné 
Lehoczki Klára, a Bárka Köbányai Humánszolgúltatási Központ igazgatója részére a jogszabály 
szerinti illetményelemek mellett határozott időre 20 l 7. január l-jétől 2017. december 31-éig 
179 OOO Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtétel ére. 
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Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgúltatási FőosztMy vezetője 

a Jegyzői Föosztúly Szernélyügyi Osztály vczetöjc 

Elnöl\:: A napirendi pont tárgyalásüt lez<:irja. 

3. napirendi pont: 
A közterület-használatról szóló 12/2013. (lll. 25.) önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a rendeletben megállapított díjtételek felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Tóth Balázs: Az elöte1jesztésben szerepel a boltok elötti hulladékgyűjtő díjúnak 

meghatározása. Kérdezi, hogy ez kötelezettség-e a boltok részére? 

Dr. Szabú Krisztián: Nem kötelezö a hulladékgyűjtö kihelyezése. a terület tisztántartása a 
kötelezettsége az üzlet tulajdonosának. 

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

Rendeletalkotás 
Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai Önkonnányzat Képviselö-testülete 13 igen szavazatial. 
3 tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szcrint megalkotja a közterület-használatról szóló 
12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnt)k: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A. Budapest Főváros X. kertilet Kőb~ínyai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) Unkormányzati rendeJet 
módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Eln()k: A Kormányhivatal javaslatára épül a mödosítás. Hozzászólásni nem jelentkezik senki, 
kéri. szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Fővúros X. kerület Kőbányai Önkorrnúnyzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 
2 tartózkodással az clőte1:jesztés l. mclléklctc szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáröl szóló önkormányzati rendeletet. 

l~ ln()k: A napirendi pont tárgyalásüt lez{uja. 

5. napirendi pont: 
A lakúk()zösségek részére eleldronikus megfigyeli) rendszer létesítéséhez nyú,jtandú 

támogah1sra -vonatkozú pályázati kiírás 
Előtcrjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Eluiik Hozzúszólásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatróL 

346/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a lakú){()ziisségek részére elektronikus megfigyeli) rendszer létesítéséhez nyú.itandú 
támogatúsra -vonatkozó pMy~1zati kiírásrút 
(ló igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó túrnogatásra vonatkozó pályázati kiírást az 1. 
melléklct szerinti tartalommal elfogadja . 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestcrt, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidö: 2016. november 30. 
F'eladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztúly Vúrosüzemehetési Osztály vezetője 

(A lzaiáro:::at l. mellékletének s:::övege núndenben mege;.;ye:::ő az előteJjesztéshcn szereplővel.j 

Elniik: A napirendi pont tárgyahisát lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest közigazgatási területén a 

k()zterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósulú 
kiizterületi tartúzkodás .iogellenesnek miné)siil című 77/2013. (XII. 3.) ()nkormányzati 

rendelete módosítására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ElnUk: A kezdeményezés a Bajcsy-Zsilinszky Kórház t()igazgatója részérö! érkezett. 
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Tubák István: Az előterjesztés 2. oldaJán szerepel, hogy dr. Bodnár Attila igazgató úr kérése, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest, MagJódi út 89-91.) szám alatti 
ingatlana telekhatárától számított 200 métcrcs tüvolságon belüli terület kerüljön be a Főv. Kgy. 

R. 2. melléklct 5.14. pontjába kiegészítésként. dc az anyag további részében 100 métcres 
telekhatárról beszélnek. Kérdezi, hogy van-e ennek valamilyen oka? Amennyiben nincs, 

szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet ben a "100 méteres" szövegrész helyébe 
a .,200 méteres" szöveg lép. 

(546/L módosító javaslat) 

l~lnök: A Fővárosi Közuvülés ol van reneleletet fogadott cL amelvben a 100 méteres távolság 
.... "" "" .._, J 

szerepel más közterületek vonatkozásában .is, ehhez igazították a javaslatukat Véleménye 
szerint a 100 méteres távolság elégséges ahhoz. hogy a kórház környezetében ezt a problémát 
kezelni tudják. Komolyabb probléma a Sörgyár utcai bejáratnál lévő szellőzök környékén 
jelentkezik, amelyet előszeretettel foglalnak el a hajléktalan sorban lévő személyek, hiszen itt 
melegszenek, de vannak olyan melegedők Kőbányún. ahol ezt megtehetnék kulturált 

körülmények között is. Fenntartja Képviselő úr a javaslatát? 

Tubák István: Fenntartja a javaslatát. 

Előterjesztő nem támogatja az 546/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 546/l. módosíló javaslatról. 

Budapest Főváros X keridet Kőbán.vai Onkomzán.vzat KépviseM-testiilete l igen. 5 
ellens::.ava::.attal. J O tartózkodással nem fogadja el a::. 546/ l. módosító javaslatot. {347120 J 6. 
(XI. 17.)] 

Elnök: Kéri, szavazzanak az eredeti döntési javaslatróL 

348/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
Budapest főváros k()zigazgatási területén a k()zterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló k()zterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 
77/2013. (XII. 3.) önl,ormányzati rendelete módosítására vonatkozó javaslatról 
(12 igen, 1 ellenszavazatta1, 3 tartózkodással) 
Budapest Fővc1ros X. kerület Kőbúnyai Önkormányzat Képviselő-testülete jnvasolja Buclapest 
Főváros Önkormánvzata Közgvűlésének. hogv a Budapest főváros közigazgatási területén a 

.,1 ........ " ." ..... ..... 

közterületek azon részének kijelölésérőL ahol az életvitclszerűen megvalósuló közterületi 
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t<:tl'tózkodás jogellenesnek minösül cimű 77/2013. (XII. 3.) önkormányzati renelelet 2. 
melléklete az alábbi 5 .14. ponttal egészüljön ki: 
"5.14. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelöintézct 41062/l helyrajzi számú ingatlana 
határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli közterület [érintett közterületi 
ingatlanok: MagJódi út 41013 hrsz., Lavotta utca 41055 és 41115/1 hrsz., Pántlika utca 41119 
hrsz., Sörgyár utca 41079/3 és 41054/17 hrsz., Újh<iz utca 411 HJ/41 és 41089/30 hrsz., 
Szcntlmrey utca 4 J 079/4 és 41099 hrsz .. Kiskert utca41089/31 hrsz.]". 
llatáridő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Föosztály vezetöje 

Elni)k A napirendi pont tárgyahísát lezárja. 

7. napir·endi pont: 
A Budapest X. kerlilet, 41446 hrsz.-ú, SI területen udvarrész és gépkocsi-beálló 
időszakos bérbeadása, illetve a pincében rendezvények helyszínének biztosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnük: Hozzászóhísra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

349/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 4I446 hrsz.-ú, SI teriileten lévő gépjármű-beálló és az udvarrész 
díjszabásáról 
(16 igen, egyhangú szavazatta]) 
l. Budapest Fövúros X. kerület Köb<:1nyaí Önkormányzat Képvíselö-testülete a Buclapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, S l tcrületen a gépjármü-bcállö bruttó összegű parkolási díjait az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

a) személygépjúrmü beállúsa: 10 228Ft/hó, 
b) zárt parkoló személygépjármű részére: 12 630Ft/hó, 
c) 2 hétre szóló szcmélygépjárrnü-parkolás: 7 219Ft/2 hét, 
d) motor beállása: 6 619 Ft/hó, 
e) 3,5 t alatti tehergépkocsi beállása: 14 438 Ft/hó, 
.f) 3,5 t feletti tehergépkocsi beállásn: 19 248Ft/hó, 
g) kamion éjszakai beállüsa: 12 030 Ft!éj. 

2. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen az udvarrész egyéb tcirolási célra egy 
alkalomra legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó hat{u·ozott idötartamra 110 Ft/m"/hó bérleti 
díjjal. 30 napos tdmondási idövel adható bérbe. 
3. Ez a határozat 2017. január l-jén lép hat<llyba és 2017. december 31-én hatályát veszti. 

350/20I6. (XI. I 7.) KÖKT hahirozat 
a Budapest X. kerület, 4I446 hrsz.-ú, Sl teriileten Jév() pincerendszer és ~1 Dreher Villa 
díjszabásáról 
(16 igen. egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 



65 

kerület, 41446 hrsz.-ú, S l területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának, 
valamint helyszín biztosításának bruttó összegű díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) látogatás minclen hónap utolsó szombatján: 

aa) felnötteknek l OOO Ft/fo, 
ah) diákoknak 500 Ft/Jö, 

b) cégek, magcinszemélyek túravezetése, helyszín biztosítása rendezvényhez. programhoz, 
bemutatóhoz (legfeljebb 3 óra idötartamra): 500 Ft/fő + munkaidön kívül a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja l O OOO Ft/fö. 
c) egész napos rendezvényekhez (kivéve sportversenyek) helyszín biztosítása: 

20 OOO Ft/nap + munkaidön kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja 1 O OOO 
Ft/fő. 

d) televíziós, illetve filmforgatás hétköznap és hétvégén: 
da) elökészítés és utómunka 20 500 Ft/óra, 
db) filmforg<lt<is 22 OOO Ft/óra, 

e) intézmények, iskolák. felsőoktatási intézmények túravezetése 
ea) hétköznap (csak munkaidöbcn): ingyenes. 
eh) munkanapokon (munkaidön kívül), munkaszüneti és pihenönapokon: 
felnötteknek 500 Ft/fő, diákoknak 300 Ft/fő + munkaidőn kívül a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja 1 O OOO Ft/10, 

f) Szent László napi és más kerületi vagy országos rendezvény keretében meghirdetve 
mgyenes, 
g) pincerendszer l<hogatása a Kőbánya Kártya érvényesítésével ingyenes, 
h) búvátievékenység: 2 200 Ft/merülő búvár (A merülésekct vezető búvár, valamint a 
mertilésben résztvevö csoport vezetője. szervezöje. amennyiben ténylegesen részt vesz a 
merülés vezetésében, mentesül a díjfizetés alól.), 
i) egyetemist<ik vizsgafilmforgatása 2xt) óra ingyenes használat biztosított, a kópüin 
mcgjclenítve, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával készült; az ingyenes 
használatra biztosított idön túl minden megkezdett óra 22 OOO Ft/óra, 
j) esküvöi, illetve egyéb magáncélLJ fótózús 5 OOO Ft/3 óra + munkaidön túl a Köbányai 
Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja 5 OOO Ft/fő: a fotózásban megkezdett minden további óra 
l OOO Ft. 
2. Ez a határozat 2017. január l-jén lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezátja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zt·t.-vel a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 

2013. évi pályázata "A" ,jelű- Küzterületek komplex megú,jítása keretében "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása'' pro.jekt projektmenedzsment-feladatok ellMására 

kütött megbízási szerződés módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnük: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 
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35112016. (XI. 17.) KÖKT határ·ozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉ:R_KÖZ Főv~írosi Városrehabilitációs Keret 2013. 
évi pályázata .,A" jelű - Közterületek komplex megú,jítása keretében "A k()b~ínyai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" - projekt projclittnenedzsmcnt-feladatának 
ellátására kötött megbízási szcrződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Müködő Részvénytúrsasúggal a ·r"f:R KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályúzata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása 
keretében A kőbányai lJjhegyi sétány komplex megújítása projekt projektmenedzsment
feladatának ellátására megkötött megbízási szcrződés módosítását az l. rnelléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármcstert a szerzödés aláírására. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont télrgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ pály~ízati 

konstrukción történő részvétel 
Előterjesztő: Kov~ícs Rúbert polgármester 

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

Radványi Gábor: Egy pályázaton belül két helyszínnel tudnak pály<izni, az egyik az Újhegyi 
sét{lny komplex megújításának a II. üteme. a másik az előterjesztésben szereplő Liget téri 
szolgáltatóház. A FIDESZ frakció javasolja, hogy a Képviselö-testület a döntési javaslat l-es 
és 2-es pontját támogassa. 

szúbeli múdosítú javaslata. hogy a hat{lrozattervezet 3. és 4. pontja törlésre kerül. 

(586/1. módosító ,javaslat) 
Az előterjeszt() támogat,ja az 586/L múdosítú javaslatot. 

Ein()){: Alpolgármester úr javaslata arra vonatkozik, hogy a döntési javaslat 3-as és 4-cs pontja 
kerüljön törlésre. Kéri, szavazzanak a döntési javaslatról az 586/1. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

35212016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati lwnstrukciim 
Wrténö részvételről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat a Budapest Föváros Önkormúnyzata 
111tal meghirdetett Tér_Köz .. Városrehabilit1kió keretében megvalósuló közterületek komplex 
megújítása" felhívásra pályázatot nyújt be "A kőbányai (Jjhegyi sétány komplex megújítása 2. 
ütem'' címmel, és felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtétel ére. 
2. A Képviselö-testület a Budapest Főváros Önkormcínyzata által meghirdetett Tér_Köz 
.. Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex mcgújítása" pályázatra 
benyújtandó, "A kőbányai Újhegyi sét{my komplex megújítása 2. ütem" című pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a 2017. évi költségvetéséröl szóló 
reneleletében 131 715 OOO Ft összeget, a 2018. évi költségvetéséről szóló reneleletében 
131 715 OOO Ft összeget tervez azzaL hogy a Budapest Föváros Önkormányzata által 
finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzül!vi Föosztálv vezetőie 

..... ....... "' J 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Jel!vzöi Föosztálv V árosüzemeltetésí Osztál v vezetöi e 

..... ... .." -.l J 

a Köb{myai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Elnöl\:: A napireneli pont tárgyalás<h lezárja. 

J O. napirendi pont: 
A VEKOP-5.3.1-15 pályázati konstrukcióra benyú,jtott "Kerékp~1rosbarát 

infrastrukturális fejlesztésck Budapest X. kcriiletében" és .,Rákos-patak mcnti 
öl~oturisztikai folyosó'' című pályázatok megvalósítására szolgáló konzorciumi 

együttműködési megállapodások 
Előterjeszt(): Kovács Róbert polgármester 

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

353/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a VEKOP-5.3.1-15 pályázati konstrukció ra benyújtott "Kerékpárosbarát 
infrastruktunllis fe,jlesztések Budapest X. kerületében" és "Rákos-patak menti 
(ikoturisztikai folyosú" ctmu pályázatok megvalúsítására szolgálú konzorciumi 
cgyüttműl\:ödési megállapodásokrúl 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
VEKOP-5.3.1-15 .. Fenntartható közlekedésfejlcsztés Budapesten" c1mu pályázati 
konstrukcióra .. Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" címmel 
benyújtott pályúnn megvalósítás{u·a szolgáló konzorciumi együttműködési megállapodással, és 
felhatalmazza a polgánneste11 az elóterjesztés 2. melléklete szerinti tartalmú megállapodás 
aláín\sára. 
2. A Képviselö-testület egyetért a VEKOP-5 .3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten ·· cím ű pályázati konstrukcióra "Rákos-patak me n ti ö ko turisztikai folyosó·· címmel 
benyújtott pályázat megvalósítás,íra szolgáló konzorciumi együttműködési megállapodússal, és 
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felhatalmazza a polgármester! az elöterjesztés 3. melléklete szerinti tartalmú megállapodás 
ahíírúsára. 
Flatáridő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügy[ Föosztály vezetöje 
a Jegyzői Föosztály Városüzemeltetési Osztály vezetöje 
a Főépítészi Osztály vezetöje 

Elni)k: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

J l. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi sz~ímú névtelen közterület Fricsay utc~íra 

történő elnevezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnt;k: Ez a közterület a volt Északi Járműjavító területén a vasút[ karéj ölelésében kertil 
kíalakításra. Föpolgúrmester úr. illetve az Operaház vezetöje ké11e, hogy nevezzenek el a 
Fricsay családról közterületeL A végleges döntést a Fövárosí Közgyűlés Jögja meghozni . 
Hozzászólásn:t nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

354/2016. (XI. 17.) KÜKT határozat 
a Budapest X. kerület, ( 38920/4) helyra.jzi sz~imú névtelen közteriilet Fricsay utcára 
történ() elnevezéséről 
( 13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormúnyzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület ( 38920/4) helyrajzi szám ú névtelen 
közterület Fricsay utcaként történö elnevezését. 
llatárídö: 20 ló. november 30. 
Feladatkörében érintett: a llatósági Főosztály vezetöje 

l~lnük: A napirendi pont tárgyalását Iezá1ja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2017/2018. tanévre tcrvezett iskolai 

felvételi kikzetek véleményezése 
Előter,jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatról. 
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355/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főv}Íros Kormányhivatala által a 2017/2018. tanévre tervezett iskolai felvételi 
k()rzetek véleményezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fővúros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Buclapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén talfllható beiskolázási körzettel 
rendelkezö általélnos iskohlk Budapest Föváros Kormányhivatala által a 2017/2018. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzeteinek kialakítását. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: Hum::1nszolgúltatási Főoszt<:íly vezetője 

Elnök: A napirendi pont télrgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Kőbányai Janilwvszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános lskoh1 

intézményvezetői megbízásának véleményezése 
J~lőter,jesztő: Radványi Gábor alpolg}ínnester 

Elnöli: A javaslatukban az szerepel, hogy nyilvános p<ily<izat útján kerüljön megbízásra az 
intézmény vezetője. 

Tóth Balázs: Az anyagban az szerepel, hogy akkor nem kell nyilvános pályázatot kiírni, ha a 
tantestület 2/3-os többséggel a jelenlegi vezető mctlett dönt. Ilyen tújékoztatást nem kaptak a 
Tankerülettöl kérdezi ho<rv azóta érkezett-e valamilven anvag,? ~ ' ~ o., . J .l • 

Elnük: A 75S,~ -os támogatás esetén sem feltétlenül kell megbízni a vezetöt, az is csak egy 
lehetöség, egy feltétel, ami nem kötelezö jellegű. Sor került a vélemény-nyilvúníió szavazásra, 
megvan a 2/3-ad. Elvi úlláspontjuk, hogy más esetekben is a pályáztatás mellett döntöttek. Az 
óvodavezetök vonatkozásában tartják magukat az 5 évenkénti pályáztatáshoz. azt gondolja, 
hogy elvi álláspontra jó helyezkedni, ezért született ez a javaslat. További hozzászólásra nem 
jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

356/2016. (XI. 17.) KÖKT határ-ozat 
a Kőbányai Janikovszky F~va Magyar-Angol Két Tanítási Nyeh'ű Általános Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
(13 igen, l cllenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete javasolja a 
Klebclsberg Intézményfenntartó Központ mint fenntartó részérc a Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két 'fanítási Nyelvű Altalános Iskola intézményvezetőjének nyilvános pályázat 
útján történö kiválasztását. 
Határidö: azonnal 
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Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetöje 

Elniik: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

J 4. napit·cndi pont: 
A Kocsis Sándot· Sportküzpont Iluisz utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka Óvoda 

és a Kőbányai Csodapók Óvoda részére türtén() térítésmentes haszmllatba adása 
Előterjcsztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l~]n()k: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

357/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Ko(·sis Sándor Sportk()zpont Iluisz utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka Óvoda és 
a Kőb~\nyai Csodapók Óvoda részére tUrténő térítésmentes használatba adásárút 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont üzemeltetésében álló 41447 hrsz.-ú ingatlanon tal<ilható, Buclapest X. kerület, 
Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt. ingyenes használatba adja a 
Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Csodapók Óvoda részére a 2016117-es nevelési évre 
testnevelés foglalkozások tartása céljából. 
2. A Képviselő-tes1Ulet felhatalmazza a polgármcstert a használati szerződések l. és 2. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 
llatáridő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a l-humínszolgúltatási Föosztály vezetöje 

(A h({tároz({/ l. és :l. melléklete mindenbenn1egeKyező u::: előterjes:::tésben .•;zereplőve/.j 

l~lnük: A napirendi pont tárgyalását Iezá1ja. 

15. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportliözpont Sibrik Mildós úti és Ihász utcai tornaterménck, az 

Újhegyi uszodának és a Kőr()si Nonprofit Kft. tanuszodájának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerlilet részére történő 

térítéstneutes haszmllatba adása 
Előter,jesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnük: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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358/2016. (XI. 17.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportk()zpont Sibrik Miklús úti és Jiuisz utcai tornatennének, az Ú,jhegyi 
uszod~1nak és a Körösi Nonprofit Kft. tanuszodájúnak a Klebe)sberg Intézményfenntartó 
Központ X . Tankerület részére történő 
térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tul <~jdonát képező. a Kocsis Sándor Sportközpont 
üzemeltetésében álló 

a) 41447 hrsz.-ú, Budapest X. kerület. Ihász u. 24. szám alatt lévő. valamint a 
b) 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Sibrik M iklós út 66-68. szám alatt lévő. 

tornatenneket az öltözőkkel egvlitt. 
ej az Újhegyiuszodütés • 
JJ a Körösi Nonprofil Kft. tanuszodáját ingyenes használatba adja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részérc 20'1 6. december l -jétől 

december 21-éig, valamint 2017. január 3-ától 2017. június 15-éig tet:iedő időszakokban 
testnevelés órák tartása céljára. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgúrmestert a használati szerzödések 1., 2. és 3. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírúsára. 
Határidö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetöje 

A határozat 1-3. mellékletének szövege ntindenben megegye:::{) a:z el6terjes:::tésben szerepl6vel.) 

Ehtiik: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A liőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása 

EJőterjesztő: Radv~ínyi Gábor alpolgármester 

Elnök: Azon iskoláknak adnak támogatúst ak ik vállallák. hogy megszervezik az időskorúak 
számítógépes tanfolyamüt. Hozzüszólásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési 
javaslatról. 

359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a kőbánvai iskolák működését se<Jítő a)apítv~invok himogatásáról • b • 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főv,íros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítványnak (11 OS Budapest, Harmat utca 
196-198.) 50 OOO Ft, 

b) az Arany-Bánya Alapítvünynak (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) 100 OOO Ft, 
c) a Hannai 88 Alapítv<iny a Harmat utcai Iskola támogat<isán1 részére (11 04 Budapest, 

Harmat utca 88.) 100 OOO Ft, 
d) a 'J'a.nulóink Jöv~jéért Alapítványnak (1105 Budapest. Szent László tér l.) 100 OOO Ft, 
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t{unogatúst nyújt a Budapest Föváros X. kerlilet Kőb{myai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/20 l 6. (fL 19.) önkom1ányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére. 
2. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő útvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerzödések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a llumánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasúgi és Pénzügyi Föosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lczá1ja. 

17. napirendi pont: 
A Baptista Szcretctszolgálat támogatása 

EJőterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: A családok átmeneti otthonának kialakításáról szóló programot indítanak el ezzel a 
döntéssel. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatról. 

360/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Baptista Szcrctctszolgtllat támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát. hogy a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatotti rnintaprograrnok támogatására 
kiírt pályázaton való sikeres részvétel esetén. a pályüzati t<:lmogatási szerződés megkötését 
követően a Baptista Szeretetszolgálat Egybúzi Jogi Személy (székhelye: 1111 Budapest, 
Budafold út 34/B. a továbbiakban Szeretetszolgálat) részére a 41786 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Budapest X. kerület, Romün utca 6. szám alatti ingatlant 20 évre 
térítésmentesen használatba adja családok átmeneti otthona megvalósítása céljából. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feltétellel vállalja, hogy a megvalósítás I. 
ütemében az építészeti, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez, valamint a 
közfoglalkoztatotti mintaprogramban a Szeretetszolgálat számára az önerö biztosításához 
38 millió FL a megvalósítás II. üteméhez további 20 millió Ft egyösszegű támogatást biztosít. A 
támogatás folyósításának feltétele a pályázati támogatási szerződések bemutatása. valamint a 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szeretetszolgálat között olyan 
elhítüsi szcrződés megkötése, amely alapján a Szeretetszolgálat családok átmeneti otthona 
szolgültatást biztosít az Önkormányzat részére a túmogatási összegnek megfelelő mértékben. 
3. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert hogy a Budapest FővMos X. kerület Köbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazclálkochísának <ítmeneti szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletben 38 milliö Ft a Budapest Főváros X. kerület Köbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséról szóló önkormányzati rendeletben 20 millió Ft 
tervezéséról gondoskodjék a 2. pontban meghatározott célra. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a llurnánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezet<~je 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárj<L 

18. napirendi pont 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. l-Xll. 

havi nírható likviditási helyzetéről 
EWterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l~lnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. a napirendi pont tárgyalását határozathozatal 
nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormán_vzat Képvise/6-testülete az Önkormány::ut 
2016. I-XII. havi várható lif...Tiditási helyzetéről sz ó/ó tlHéko:::tatót megtár.'-rralta. 

J 9. napirendi pont 
Tájékoztató a le.iárt határidejű végreha,jtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselő-testHJeti határozatairól 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyahísát hat<Írozathozatal 
nélkül lezárja. 

Budapes! Főváros X kerület Kőbányai Önkormány:::ut Képvise/6-testülere u lejúrr haráridejű 
l'égrelwjtott. valamint a fol'(thhi intézkedést igényl{) képviselő-testiíleti lwtározaütíról száló 
tájékoztaról megtúrgvalta. 

20. napirendi pont 
A Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtása 

Előter,jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

361/2016. (XL 17.) KÖKT határozat 
a Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc a Gergely u. 
Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötendő, a 2008. december 2-án kelt .J\1egállapodás együttműködés 
lezárásáról .. elnevezésű szerzödés végrehajtásáról szóló megállapodást az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. és felhatalmazza a polg{lrmestert a megállapoelás aláírására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zti.-t a megállapodás keretében az 
építőanyagok átvételével és elszállításával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az 
építöanyagok tárolúsára. Az építöanyagok az önkormányzati lakúsok és helyiségek Jetújítása 
során felhasználhatók. 
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3. A Képviselö-testület felkéri a Köbányai Vagyonkezclö Zti.-t az átvételre kerülö 
ingatlanrészek nyilv<íntartásba vételére és kezelésére. 
3. A Képviselö-testület az ügylethez kapcsolódóan az Önkormányzatot terhclö általános 
forgalmi adó fedezetét 6 845 669 Ft összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat költségvetéséröl szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 
17. során (előre nem Iátluttó feladatok tmialéka) biztosítja. 
4. A Képviselö-testület felkéri a polgúrmestert az elöirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben töt1énö átvezelés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Hat<Íridő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezctöje 
a Köbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

(A határo::.ar J. mellékletének szövege núndenben megegve::.ő az előteJjesztésben szereplőve/. ) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbán~'ai Önlwrmányzat tulajdonában álló Iakásoli 

elidcgcnítésrc történő ki.jelölése 
l~lőter.jesztő: dr. Pap S~índor alpolgármester 

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

362/2016. (XI. 17.) KÖKT hatúrozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 19/a földszint 5. szám alatti lakás clidcgcnítésrc történő 
kijelöléséről 

( 15 igen szavazattaL l tartózkodással) 
l. Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 19/a földszint 5. szám alatti, 39042/0/A/4 
helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselö-testület az ingatlan vétehírát a forgalmi érték 90o/()-únak megft~Jelö összegben 
hat.;írozza meg. 
3. A Képviselö-testület felkéri a Köbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetöségéröl és annak feltételeiröl. 
Határidö: 2017. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetője 

a Köbányai Vagyonkezelő Zti. vezérigazgatója 

Elniik: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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22. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkorm~\nyzat tula,jdonáhan állú lakások 

elidegenítése 
Előtcrjcsztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

363/2016. (XI. 17.) KÖKT lu1tár<)Zat 
a Budapest X. kcriilet, Körösi Csoma Sándor út l 8-20. lll. emelet 43. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat 
tuh~jdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 18-20. IH. emelet 43. szám 
alatti. 39130/0í A/44 helyrajzi szám ú lakást a bérlök részére elidegeníti. 
2. A Képviselö-testület az ingatlan vételárút 9 888 160 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselö-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerzödés megkötésére. 
Határidő: 201 ó. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasúgi és Pénzügyi Föosztúly vezetője 

a Köbánvai Vagvonkezelő Zrt. vczéri!lazgatÓJ. a ., ....... ." ..._, .__. . 

364/2016. (XL 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 35. H. lépcsőház Vll. emelet 95. szám 
alatti lakás elidegenítéséről 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köbúnyai Önkormányzat Képviselö-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület Körösi Csoma Sándor út 35 . H. lépcsőház VII. emelet 
95. sz<lrn alatti, 41400/ 19/ A/95 helyrajzi szám ú lakást a bérlő részére elidegcníti. 
2. A Képviselö-testület az ingatlan vételárát ll 118 600 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselö-testület felkéri a Kőbányai VagyonkezeléS ZrL-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerzödés megkötésére. 
Határidő : 2016. decernber 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Köb{myai Vagyonkezelö ZrL vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épiHetben lév() 5. számú nem lakás 
céljára szolgálú helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront 

Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére 
Wrténő térítésmentes használatba adása 

Előter,jeszt(): Kovács Rúbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki. kéri , szavazzanak a döntési javaslatról. 
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3(l5/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. sz~im alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 
célj~ira szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretctszolgálat Egyházi .Jogi Személy Utcafront 
Mencdél.: Hajléktalan Sz.cmélyek és Szenvedélybetcgek Integrált Intézménye részére 
történő térítésmcntes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú sznvaznttal) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkonm'myzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
kerület. Búnya utca 35 . szám alatti 42. épületben lévö 5. számú, 200m~ alapterületű hclyiséget 
(helyrajzi szám: 41446) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, 
Budafoki út 34/b, adöszáma: lS264825-1-43, képviseli: Milctics Marcell intézményvezetö) 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére 
raktározás céljára 2016. december L napjától 2017. október 3 L napjáig tartó határozott időre 
használatba adja. 
2. A helyiség térítésmentcs használatra kerül átadásra azzaL hogy a fclmcrülö közüzemi díjakat 
a használó köteles megfizetni. 
3. A Képvis~lő-tcstület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
HatMidö: 
Feladatkörében érintett: 

2016. november 30. 
a Gazclasögi és Pénzügyi Főosztály vezctöje 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zti. vezérigazgatója 

ElnUk: A napirendi pont tárgyalását lezárj<:t. 

24. napirendi pont: 
A Kőh~tn)'a Sportoló.ia 2016 elismerő dm adományozása 

Előterjeszt(): Kovúcs Rúllert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbán.vai Önkormány:::at Képviselő-testiilete a Mötv. -16. ,\,, (2J 
beke:::dés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZART ÜLÉS 

25. napirendi pont: 
Az Értelmi Fog)·atékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterülct

használati ügyben bcn)·újtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Ko\'ács Róbert polgármcstcr 

Budapest Főváros X kenilel K/Jhányai Önkormány:::at Képviselő-testiilete a Mötv. 46. ;.,\' (}) 
lwkezdés aj pon(ia alapján :::árt iilésen tár,<;,.ryalja a 25. napirendipumut. 

Z.ÁRT ÜLÉS 
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2(). napirendi pont: 
A Szerencsetéirpe Kft. közteriilet-haszmllati Übryében benyújtott díjcsükkentés iráuti 

méltányossági kérelme 
Előtcrjcsztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbán.vai Önkonnány:::at Képviselő-testiilete a Afiitv. -16. ,\,, (2) 

beke::.dés a) pontja alapjáll zárt ülésen tárgyalj u a 26. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

27. napit·endi pont: 
Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vá1lalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 

található pavilon fennmaradása it·ánti kér·elem 
EJőterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerlile t K{Jbányai Onkormóny:::at Képviselő-testülele a }vfötv. 46. ,,,, (}) 
heke::.dés a) pon(ja alapján :::árt iilésentárgya(ia ct 27 napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

28. napirendi pont: 
SzociáJis tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: \Veeber Tibor polgármester 

Budapest F(Jváro . ..,· X kerület Kőbányai Önkormány:::at Képviselő-testiilete a Mötv. -16. .<': (2) 

beke::.dés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnük: Megköszöni a részvételt megúllapítja , hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezátja. Emlékeztet arra, hogy a 
K:.épviselő-testület ma 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban. A Képviselő-testület ezt következö, munkaterv szerintí ülése 2016. 
december 15-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befe,jezésének ideje: 1 O óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkünyv mellékletei 

./ meghívó, elöte1jesztések (elektronikus adathordozónj 

../ jelenléti ív 

./ ülésröl készült hangfelvétel (elektmnikus adathordozúnj 

O Zárt ülésen hirgyalt napirendi pontokhoz tartozú döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) beliczdésébcn foglaltak alapján a nyilvános ülés 
,jegyzőkönyvének részét képezik. 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpell üciö 

o titkos és név szcrinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 



JELENLÉTI ÍV 

2016. november 17-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 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

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 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

VVygocki~chárdné 

lnguszné 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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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Kiss Marietta 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

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 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 
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