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HUllAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐHÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT 
Kf: l) VISE LŐ-TESTÜLETE 

.JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
január 19-én megtartott ülésén, a Budapest Föváros X. kerület Köbányai Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az iilés kezdetének időpont,ja: 9.20 óra 

A ,jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgt:írmesterek, 
Agócs ZsoH. Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai G<1bor Imre, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, 
Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre .ielezte 
Patay-Papp Judit Vivien 

Tá,:oJ líl.[~ ás o:ka o .. , x . ~R- 1 r ., 
munka el 0 é1Fo~R11 s<'í,g '" ~JP<MÁ~ • ', r 

EJn()k: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képv;setlf-testület 16 fővel határozat képes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedüs Károly aljegyző 
Belső Ellenőrzési Osztály 
Főépítészi Osztály 
Hatósági Föosztály 
Hum::ínszolgáltatási Föosztály 
Jcgyzöi Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Köbányai Közterület-felügyelet 
Pénzügyi Föosztály 
Polgármesteri Kabinet 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
X. kerületi Hivatala 
BRFK X. kerüleli Renelőrkapitányság 

Meghívottak: 
Gazdasági és Pénzügyi Föosztály 
H mnánszo l uáltatási F öosztál v . o (.. ,.J 

Jegyzöi Föosztály 
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Pándiné Csernák Margit 
Mozsár Ágnes 
dr. Mózer Éva 
Ellrenberger Krisztina 
dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
FodorJános 
Rappi Gabriella 
Dobrai Zsuzsanna 

dr. Horváth Tivadar 
dr. Gyetvai Tibor 

Habináné Musicz Erika 
Kárpáti Beatrix 
Kálmán né Szabó Judit 
llorváthné dr. T'óth Enikö 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Éder Gábor 

• loudó. 



Elnök: 

dr. Szabados Ottó 
dr. Aziz-Malak Nóra 
Farkasné Rédl Rita 
Váradi Eszter 

Köszönti a megjelenteket, a::: ülést megnyitja. A jelenléti fl' (t/apján megállapi(ja, 
hogy a képvh;e/ő-testületi tagok közül 16fő megjelent. 
Bejelemí, hogy ajegy:::őkiJnyvet Anna Fezetí. ülésről hangfelvétel készül. 
Bejelenti, hot,ry• az előterjesztő visszavonta a meghfvóban 2. sorszámmal :·;zerepl/J 
előtefjesztést. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon 17 órakor kerül sor arra a 
rendezvényre, amely keretén belül átadják a Kőbánya Sportolója címet ebben az évben. 
Mindenkit szcretettel vár a programra. Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban javaslata van. 
jelezze. Nincs jelentkezés. Két új napirendi pont megtárgyahísára tesz javaslatot: 

15. A Budapest F'őváros X kerület Kőbányai Polgármcsferi Hivatal tetőterében hő.c;zivatryús 
rendeerek kialakitása a kapcsolódó s::.akipari munkákkal tárgyú közbes:::er:::ési eljárás 
meginditása, az qjánlattételifelhfvás és a közbes:::erzéid dokumentwnuk el(ogadása 

A Budape.•;t Főváros X keridet Kőbánvai Önkormány::.ar 2017 évi költs·égveté::d 
ga::.dálkodá5·ának átmeneti szabályozásáról 20/2016. (X ll. önkormányzati rendelet 
módosiüís·a 

Kérdezi, van-c ellenvetés. hogy a két új napirendi pont egyben szavazzanak? Nincs 
hozzászólás, kcrL szavazzanak az ismertetett napirendi pontok napirendre vételéről. 

Budapest Fli"város X kertilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, 
s:::ava:::alfaljélves:::i napirendjére az alábbi napirendi pontokat: 

A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 
hő.v:::ivatzvús rendszerek kialakitása a kapc:.:olódó ::cakipari munkákkal !ár,í..,YJ'Ú 

közbeszerzési e(járás megindítása. az ajánlattételi és· a 
dokumentumok elfógadása (31. számú ellfteJ:jesztés) 
ElrJterjes:::tés: dr. Pap S'ándor alpolgármester 

16. A Budapest FlJváros kenilet Kőbányai Önkormún.vzat 7 évi köitségt·etési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról ,;;zóló 20/2016. (XI!. 16.) önkormány:::ati 
rendelet módositása (32. szánní ellitoje:ctés) 
Ellfterjes:::tés: Kovács Rúbert p(!/gúrmester 

[l/2017. (I. 19.)]: 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagJmt szavazzanak a napirend elfogad<:ísáról a már 
elfogadott két új napirendi ponttal együtt 
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Budapest Flfwíros X kerület Klfhányai Önkormimy:::at Képvh>elő-testülete J 6 igen, egyhangú 
i:c:ava:::attal, az ülés napirendjét az alábbiak s:::erintfógadja d /212017. (I. 19.)]." 

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2017. ev1 megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (8. 
előterjesztés) 

Előterjcsztő: Kovács Róbert polgármcstcr 

A polgármester és az alpolgánnesterek díjazása, valamint költségtérítése (30. számú 
előte1jesztés) 

Előtc~icsztő: dr. Szabó Krisztiún jegyző 

3. i\ Köbányai Rd{)rmátus Egyházközség támogatása (19. számú elöter:íesztés) 
Előtc1jesztö: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. 'Tájékoztató a Budapest Főváros 
várható likviditásí hclyzctéröl (20. 
Előterjesztö: 

5. ·rájékoztató a lejárt határidejű 

képviselö-testületi határozatairól ., 
Elötcrjesztő: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-H. 
elöte1jesztés) 

dr. Pap Sándor alpolgármester 

tott, illetve a további 
szám ú elöterjesztés) 

dr. Krisztiánjegyző 

intézkedést igénylő 

6. A Budapest X., Vaspálya utca 4215 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása (11. 
szám ú elöterjesztés) 
Elöte1jesztő: dr. Sándor alpolgármester 

7. A Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. alatti lakás elidegenítése (17. 
szúmú előtetjesztés) 
Elötcrjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Budapest kerület, Gyakorló köz 7. 
helyiség elidegenitésre tö11énő 

emeletén lévö nem lakás céljára szolgáló 
J. számú előterjesztés) 

Előtetjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A 41446 hrsz.-ú SI terület katasztróüwédelmi gyakorlat céljára töt1énő mgyenes 
l 'l tl d' ''l- ' . l" . . . !aszna a oa a asa l.:.). szamu e otc~]csztes) 
Előter:jesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A Budapest X. kerület Gyakorló utcúban 39210/180 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása ( 18. számú előtetjesztés) 
Előter:jesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

önkormán;':::atairóf 
CHUUIL,tfl :::árt iilésen 

l L Hársfai Gyümölcs Kft. közterület-haszmUati ügyben benyújtott méltányossúgi 
kérelme ( 13. számú elöterjesztés) 
Előte1jesztő: Róbert polgármester 
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1 A HavaJda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (7. számú előterjesztés) 
Flőte~icsz:tő: Kovács polgármcstcr 

13. Szociális túrgyú fetlebbezések elbírálása (2. számú elöter:jesztés) 
Előte1jesztö: Weeher Tibor alpolgármester 

14. A Budapest Föváros X. kenHet Köbányai Polgármesteri Hivatal tetöten:~ben 

höszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal túrgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadása (31. clöte~iesztés) 
Elöterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest Főváros X. kerület Köbúnyai Önkormányzai 2017. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szöló 20/201 (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosítása (32. sz:ámú előtet:jesztés) 
Elöterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
Fővárosi Önkorm~inyzatot és a kertHeti (inkormányzatokat osztottan megHlető 

bevételek 2017. évi megosztásáról szúló rendeleHervezet véleményezése 
Eiőterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki kéri, 

3/2017. (L 19.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi iinkormányzatokat osztottan ntegillető 
bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettcrvezet véleményezéséről 
(13 igen szavazaHal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonmínyzat Képviselő-testülete a 
Önkormányzatot a kerületi önkormányzatokat osztottan mcgil bevételek 2017. évi 
megosztásáról szólö rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 
2. A Képviselő-testület Jetkéri a polgármestert, hogy a döntésröl Budapest Föváros 
föpolgánnesterét ínísban tájékoztassa. 
llatáridő: 2017. január 23. 
Feladatköréhen érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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napirendi pont: 
polgármester az alpolgármcstcrek díjazása, valamint kiHtségtéritése 

dr. Sza hó Krisztián jegyző 

Eln{}k: Az döterjesztést jogszabályv<1Hozás indokolja. Kéri, akinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, javaslata van, jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri. 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

4/2017. l 9.) KÖKT határozat 
az alpolg1inuestc1· díjazásának megállapításáról 
(15 igen szavazattai, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ünk(mnányzat Képviselö-testülete a főállású 
alpolgármester havi illetményének összegét a polgármester havi iHetménye 90%-ának 
megfelelő összegben állapítja meg. 
2. a határozat a közzététc!ét követő napon lép hatályba. a határozatot 2017. január 1-
jétől kell alkalmazni. 

Hatúlyát a Budapest Föváros X. kerUlet Köbányai Önkormányzat Képviselö-
testületének a polgármester és az alpolg<irmesterek díjazásának, valamint költségtérítésének 
mcgállapításüröl szólö 465/2014. (X. 30.) KÖKT hatúrozata. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Ki.ihányai Református Egyházk()zség támogatása 

Előterjesztő: dr. Szahó jegyző 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, tudjúk-e. hogy mennyibe kerül az orgona felújítása? Ha ez esetleg 
kevesebb mint 1.5 millió forint akkor lehetövé kellene tenni például a tetőjavítást. hogy ne 

be az orgona. 

Elnök: Nem tud pontos sz<'ímot mondani, de biztos, hogy a 1,5 millió forint sokszorosába fog 
kerülni az orgona felújítása. A tetö szerencsére nem ázik be. az ólomüveg ablakok 
javításához, cseréjéhez két-három éve támogaüist, tehát oH sem ázik az épület Bíznak 
abban, hogy a felújított orgona méltö mödon tudja majd szolgálni nemcsak a hívekeL hanem 
sok-sok embert, hiszen itt komoly hangversenyeket szoktak rendezni. 
Iv1íivész úrnak külön köszönik, hogy ezzel az akciójávaL a bevétel elérésével lehetövé teszi, 
hogy kiegészüljön az egyébként tervezett, rendelkezésre állö vagy nem teljesen 
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rendelkezésre álló, de már gyarapodó forrás. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
kéri. szavazzanak a döntési javaslatról. 

5/2017. (1.19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületc a Köbányai 
Református Egyházközség támogatási keretében l 500 OOO támogatást 
biztosit a Köbányai Refhrmátus Egyházközség orgonájának tijjáépítésére. felújítására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgánnestert az l. pont szerinti t<ímogatás Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormánvzat :?017. évi költségvetésérőt szóló önkormányzati 

~ • ",; ' <.,.,.- .... 

rendeletben töri:énö tervezésére, valamint felhatalmazza a támogatási szerzödés aláírására. 
Hat{u·idö: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatüsi Föosztc1ly vezetője 

a G~azdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napireneli pont tárgyalás;it lez<hja. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztat<) a Budapest Főváros X. kerület Ki.ibányai Önkormányzat 2017. I-II. havi 

várllató Hkviditási llelyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Eln(ik: Kéri, akinek~ a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, 
jelezze. Nem tudja még, hogy a jövöben kell-e ezt a napirendi pontot a Képviselö-testületnek 
tárgyalnia, vagy csupán tájékoztatóként kapja majd meg minden képviselő Ha 
szükséges, akkor napirendre veszik, véleménye szerint ebben a ciklusban kérdés, vagy 
felszólalás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el. Hozzászólásra nem jelentkezik senki. 
a napirendi pont tárgyalás;h döntéshozatal nélküL lezürja. 

Budapest Főváros· X kerület Kőbányai Önkormimy::uf Képvf . .,·dő-testülete a:: Önkormán.vzat 
1017. I-ll havi várható likviditási hely:::erérl'fl s:::óló megtár1:.,ryalra. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt végrehajtott, inetve a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatairól 
Előtcrjesztő: d.r. Szabó Krisztián jegyző 

Elntik: Hasonlóan fog eljárni a napirendi ponttal kapcsolatban 
Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, észrevétele, 
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Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi 
lezá1ja. 

tárgyalását döntéshozatal 

Budape.sf Főváros X kerület K/Jhiu~vai Önkormán.vzat Képvi.'ú.:lő-testülete a lejárt hatúridejfi 
végrehqjtoft. illetve a további illfézkedésf igén.vlő képvisellJ-testületi határozatair/JI 
ü{/ékoztatót megtárgvalta. 

6. napirendi pont: 
Budapest X., Vaspálya utca 42151/7 helyrajzi számú ingadan hasznosítása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: KérL akinek az clőte\jcsztésscl kapcsolathan kiegészítése, kérdése, észrevétele van. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javas1atról. 

6/2017. (I. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Vaspálya utca 42151/7 helyrajzi számú hasznositásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Vaspálya utca 42151/7 hrsz.-ú, l3 466m2 alapterületű ingatlan 8774 m2 nagyságú részének 
parkolás céljára történő használatba adására pályázatot ír ki az alábbi fehételekkel: 

a bérleti szerzödés 2017. január 1-jétöl határozatlan időre szól, hat hónap telmondási id ö 
kikötésével, 
b) a bérleti díj összege legalább 830 Ft+Áfa/m2/év hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
emelésének jogát fenntartja, 
c) a bérleti jogviszony bármely okból megszünése esetén a bérlö 30 napon belül 
köteles a bérelt terület visszaad::ísára. a bérlő kártalanitésra. bánnilyen térítésre nem tarthat 
igényt. 
::::. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a felhívás közzétételére. 
valamint, hogy eredményes pályázat esetén a bérleti szerzödést a pályázat nyertesével 
meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetöje 

Elntik: A napirendi pont tárgyalását lezá1ja. 

7. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Liget utca földszint 4. szám lakás elidegenitésc 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnt}k: akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, szavazzanak a döntési javaslatróL 

7/2017. (l. 19.) határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti lakás elidegenítéséről 
( 15 igen szavazattaL 1 tartózkodással) 
1. Budapest Föváros X. kerület Ünkonnányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában áHó Budapest kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti, 
39111/0/Ai4 helyrajzi számú lakást a bérlö elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vétel;hát 7 040 Ft összegben határozza meg. 

A Képviselö-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerzödés megkötésére. 
Határidő: 20 február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügvi Főosztálv 

....... ~"... . ." "' 
a Kőbányai Vagyonkezelö vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalás<1t lez<irja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő nem lakás cél.iára szolgáló 

hely-iség elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnöli:: Kéri, akinek az elöte1jesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

7. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegcnitésrc történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc az 
Önkormányzat tuh~jdonában álló Budapest kerület, Gyakorló 7. X. emeletén 
39210/42/A/189 helyrajzi szümú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatinn vételárát a forgalmi érték 1000fHinak megtelelő összegben 
határozza 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai V agyonkezelő hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lchetöségéröl annak feltételeiröl. 
Hat~íridő: 2017. febrm1r 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági Pénzügyi FöosztáJy 

a Köbányai Vagyonkezelő vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont t<1rgyalását lezárja. 
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9. napirendi pont: 
A 4 J 446 hrsz.-ú S 1 terület katasztrúfavédelmi gyakorlat céljára Wrténő ingyenes 

használatba ad1isa 
Előtcrjcsztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ElnUk: akinek az elöte~jesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése. észrevétele van, 
jelezze. Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

9/2017. (t 19.) 
a hrsz.-ú katasztrófavédelmi gyakorlat cél.i~íra ti)rténő ingyenes 
használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete engedélyezi. 
hogy a Magyar Vöröskereszt Igazgatósága (székhelye: 1051 Budapest, Arany J:inos 
utca 3 L adószáma: 19002093-2-4 I, képviseli: Kardos főigazgató) a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, területet katasztrófavédelmi gyakorlat céljára 2017. február 15. 
napjától kezelődöerr határozatlan idöre, 3 hónapos felmondási idö kikötésével havi 1 
alkalommal, ingyenesen használja. használó a gyakorlat megtartásúnak tervezett időpontját 
köteles legalább I O munkanappal korábban bejclenteni és előzetesen egyeztetni a Kőbányai 
Vagyonkezelő A gyakorlat a Köbányai Vagyonkezelö Zrt.-vel egyeztetett idöpontban 

az ültala kijelölt udvarrészen, illetve tartható meg. 
2. A Képviselö-testület felkéri a Köbünyai Vagyonkezelö hogy a haszmHatra vonatkozó 
keretszerződést a 1V1agyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságával kösse meg. 
l!atáridő: 2017. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 

a Kőbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Elné)k: A napirendi pont tárgyalását lez:ü:ja. 

1 O. napirendi 
A Budapest kerület, Gyakorló utcában lévő, 39210/USO hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogrói lemondó nyilatkozat kiadása 
Előter.iesztő: dr. Pap S*imlor alpolgármester 

Elnök: Kéri. akinek az elöterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van. 
jelezze. Hozzászóhisra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

10/2017. (L l9.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 39210/180 ingadannal kapcsolatos 
elővásárlási jogrói icmondó nyilatkozat kiadásáról 
0 6 igen, egyhangú szavazatt al) 
L Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormúnyzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
kerület, Gyakorló utcában lévő, 3921 80 hrsz.-ú íngatlanra vonatkozó, Budapest Föváros 
Önkormányzata eladó és az ELMÜ Hálózati (székhelye: ll 32 Budapest, út 72-74., 
cégjegyzékszáma: 01-09-874142, adószfima: 13804983-2-44) vevö között 2016. november 
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napJ<m 33 OOO + AFA vételáron létrejött ingatlan-adásvételi 
kapcsolatban az Önkormányzatot elővásúrlási jogáról n.H.xVLtU 

., Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a szükséges nyilatkozat kiadására. 
llatáridő: 2017. január 3 L 
Fdadatkörében érintett a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 

A napirendi pont 
eljárást és a költségvetés módosítást 
előtt tárgyalják a pontokat. Kéri, 

Felvételkor nem jelezte. hogy a '"'"""'""'·"'"""' 
hol helyezzék eL Javasolja, hogy a zárt 

a sorrendmödosítási javaslatróL 

Budopesr F'őráros X kerület Klibányui Képviselli-restiilete J 6 egvlwngú 
szavazattal ll. 12. napirendi pontkém tárgyalja a pátfelvétellel felveu alábbi két 
pontotfll/2017. (l. 19.)]: 
l J. A Budapes·! Fliváros kerület Polgármesteri Hivatal tetőteréhen hSs::.ivattyús 

rendeerek kialakirása a kapcsolódó 
meginditósa, az ajánlatrételi .felhivás 
számú elSterjes:::IÓ>') 
Előterjesztés·.· 

A Budapest F/Jváros ~Y kerület 
gazdálkodásúnak átmeneti s::.abá(vo:::ásáról 
rendelet módosftá•.;ct 7 számú elSterjes::tés') 

tárgyú közbeszerzé:.;i eljárás 
dokumemumok elfhgadása l. 

alpolgármester 

20 l . kúltségFc!ési 
(.'(11. 16.) önkormán.vzati 

Előterjesztés.· Kovács Róberr polgármes·ter 

l L napirendi pont: 
A Budapest kedilet Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 

hiiszivatcyús rendszerek kialakítása a kapcsolúc.i<') szakipari n:nmk~ikkal'' tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felbívás és a ktizbcszerzési 

dokumentumok elfogadása 
Előter.iesztő: dr. S~índor alpolgármester 

Eln6k: llosszas előkészítö nmnka utün 
dohwztak azon. hogv ennek a műszaki ...._, ...... ,.,., 

sürgösségét indokolja, hogy szeretnék a 
új ablaküvegek nem teszik lehetővé 
alkalmazását. 

el az A kollégái nagyon 
kel1ö alapossággal legyen A 

időszakára a munk<,ít elvégezni, mert az 
eddig elhelyezett mobilk!imák 

Táj(!ko:::tatás·u! elmondja, a közbe.Y:::er:::ésekr(if 'l O 15. évi CYLlll. Mrvény 2 7 ,\,. 
beke::dése alapjún név 5·::.ükséges a Budape5·t Fáváros kerület 
Polgármesteri Hivatal tetőterében 
munkákkal tárgyú kú:::bes:::er::ési eljúrús 
közbe.Y;:er:::ési dokumentumok ellógadása 

rends::erek a kapcsolódó szakipari 
ml!gimlitása, u:: es a 

szánni elliterje.Y::tés tekintetében. 
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Dr. SzalH) Krisztián: 
Bi:::ottság tagjahzuk névsorát. akik " 

,\,. {2) beke:::dése alaJ~íán betűrendben felolvassa u 
., nem,. Wlbl)' "tartózkodom ,, nyilatkozattal 

szavu::: nak 
Elnök: Megállapítja, hogv a Képviselli-testület igen s:::amzattal, l tartó::kodással a 31. 
s::ámú előterjesztést dfógadfa u:: alábbi határozat/al. (A szerinti szavazás eredményét 
rög::itője:-;ry::6kön.vv az ülésjeJ:.,ryzcTkönyvém:k mellékleté! 

12/2017. (l. 19.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármcsteri Hivata! tetőterében hőszivattyús 

IHtsz«~rek kialakítása a kapcsolúdú szakipari :rmmkákkal'' tárgyú k()zbeszerzési eljárás 
megimlításáról, az a,jánlattéteH felhivás és a kiizbeszerzési dokumenünnok elfogadásáról 

5 igen szavazattal, 1 tartózkod;Issal) 
L Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánvai Polgármesteri Hivatal tetőterében höszivattvús rendszerek . ~ -
kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az 1, melléklet szerint jóvühagyja. 
2. A Képviselö-testület a ,.Budapest Föváros X. kerület Köbányai Polgármesteri Hivatal 
tetőterében höszivattyús rendszerek kialakítüsa a kapcsolódó szakipari munkákkal'' t<1rgyú 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaii a 2. mc11éklet szerim jóváhagyja. 
3. Képviselő-testület a "Budapest Föváros kerület Köbányai Polgármesteri liivatal 
letöterében höszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú. a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIIL törvény 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítás~it jóváhagyja. 
F!atáridő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az 

a Jegyzői főosztály V~írosüzemeltetési vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Föosztály vezetöje 
(A határo::at r 2. melléklete rnindenben az előterjesztésben szereplől'el.) 

Elnök: A napirendi pont türgyalását lezárjEL 

12. napirendi 
a Budapest :Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. kmtségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásárúl sz6M 20/2016. (XU. 16.) iinkormányzati 
rendelet módosíhisáról 

Eiőtcrjcsztő: Kovács Róbert polgármcster 

Elnök: KérL akinek az elöte1jesztéssel kapcsolatban kiegészítése. kérdése, van, 
jelezze. Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Remleletalkotás 
Budapest Főváros kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületc 15 1gcn 
szavazatta!, 1 tartózkodással az elötetjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
f<)város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 17. költségvetési gazdálkodüsának 
átmeneti szabályozásüról szóló 20/2016. (XII. Hí.) önkormányzati rendeletet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
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13. napirendi pont: 
A H*írsfai Gyümi)Jcs Kft. kiizterület-használati ügyben benyújtott méltányoss*ígi 

kérelme 
Előtcrjesztő: Kovács Róbert polgármcster 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormán.vzat Képvi.•;e/ő-testülete a A1ötv. -16. s'i' (2) 
bekezdés a) poll(ja alapján zárt ülésen tárgyalja a 13. napirendi polltot. 

ZÁRT ÜLÉS 

14. napirendi pont: 
A liavaJda .József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 

fenmnarad*ísával kapcsolatban benyú,jtott kérelem 
EWter,jesztő: Kovács Róbert polg~írmester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormúnyzat Képviselő-testülete a A!fiilv. -16. § (2) 
bekezdés a) ponlja alapján zárt ülésen tárgyalja a 1-1. napirendi pontot. 

Z.ÁRT ÜLÉS 

15. napit·endi pont: 
Szociális tárgyú fellcbbezések elbírálása 

Előtcr·jesztő: \Veeber Tibor alpolgármester 

Budapes! Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pon(ja alapján zárt ülésen tárgy{llja a 15. 11{/pirendipontot. 

ZÁRT ÜLitS 

EJni)k: Megköszöni a részvételt, megállapítja. hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselö-testület ez évi munkaterv szerinti első ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének idc,je: 9.40 óra. 

K. m. f. 
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,jegyzőkönyv mellékletei 

v' meghívó, előte1:jesztések (elektronikus ada!hordo:::ón) 

./. jelenléti ív 

v' ülésről készült hangfelvétel (elektronikus udathordo:::ón) 

o pontokhoz ta:rtozó 
alap,ján a 

o írásban benyújtott mödosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétek 

o interpelláció 

v' titkos és név szcrinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. január 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

... c/.(A.~ .................... . 
2. Agócs Zsolt ·· ··· ··········· ········ ······· ···················· 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

' c ~~- ( 
~-· · ····· : ·\ ·-·~······························· 
.......... ~ ........ ...... .......... . . 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

i ~-

........ · ~<) ·~~······ · ··························· 

,('~~-'~-~---············ 
é-~ - ~~· --

...... .. .... ~~ -~- - ·············· · ······· 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor ~ .. ~ .... .. ...................... . 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien ·· · ···· · ······· · ········ · ·~············· · ··· 

í ( 
~ ) 

··························· 12. Radványi Gábor alpolgármester 

--~r ..--//-.. .. ........ ............... ~. { .... ....... . 

.. :~Jf{j .... h0.0.:::: ......... . 
13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

f~ t>W! l) 10 .r' 

::~~:.::.::·:: . :.:::::: · ·:·:::::::· 
,\5~0 .... .. ............ C:. .. / ....................... . . 

15. Tubák István 

16. V ar ga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző ·····~·························· ......... #) ...................... . Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna .. J~ .................................. . 
Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 
Cn1v_; ...... ~. R .................................... . 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Ehrenberger Krisztina ·····~······················ 
~ - c ! ......... ; .. ~··································· Fodor János 

~~k_J 
················w ························ ··· · 

··~····································· 
Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

~w~ , ev~ .· 
....... 5;). .. ···········~·················· 
-~ .. \ .............................................. . 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna .... 1jr) ....................... . 
Dr. Korpai Anita ··················································· 

dA Q&Jv 
······ ~ · : ]~··· ······························· · ···· 

.... lm .... ..... .......................... ... . 
Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit ··~~.(~ .......................... . 
Rappi Gabriella ..................... ~ .. ~ .................. . 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

2 



Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor ······················································ 

Dunai Mónika ··· ·························· ························ · 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István ··················································· 

Kollátosz Jorgosz ··················································· 

Filipovics Máté ···· ········ ················· ········ ·············· 

Wygocki Richárdné ··················································· 

Inguszné dr. Barabás Rita ········ ··········································· 

Bacsa Gyula ····· ········ ······································· 

Gergely Károlyné ···················································· 

Papp Zoltán ··· ················································· 

Medveczky Katalin ···· ·· ············································· 

Szabó Bogdán Árpád ·· ················································· 

Petrovszka Viktória ··· ·· ·············································· 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirj ák Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla ··· ················································ 

N agy né 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 

V árad i Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz J án os 

. :~ ... S:: ... ~ ...... ~ ...... . 

lfo. .~f!.t.~ ... ~ .................................. . 
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dr í/J. · · - tlk1sJ__ t!Jorc-... ........ . r~ ..... .......... ........... .. ................. . 

.. . . . D.h .. @.~ .. . 1fi .. ......... . 
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A NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 

hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elfogadásáról 

szóló döntéshez, 

amely a 2017. január 19-én megtartott 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1. Kovács Róbert polgármester X 
2. Agócs Zsolt X 
3. Bányai Tibor Péter X 
4. dr. Fejér Tibor

)( 
6. Gál Judit X 
5. Gazdag Ferenc

X 
8. Mácsik András '/ 
7. Marksteinné Molnár Julianna

X 
9. dr. Mátrai Gábor Imre X 
10. dr. Pap Sándor X 
11. Patay-Papp Judit Vivien

12. Radványi Gábor x 
13. Somlyódy Csaba

X 
14. Tóth Balázs X 
15. Tubák István

X 
16. Varga István

X 
17. Weeber Tibor X 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése 
alapján. 

Dr. Sz ó Krisztián 
jegyző 

���?;; 
polgármester 


