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BUDAPEST FOVAROS X. KEJUJLET KOBANY AI ONKORMANYZAT 

K.É: P VISE LŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főv<:1ros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
március 23-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerillet Kőbányai Polgürmestcri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A .ielenléti ív szerint jelen vannak: 
Kov<ics Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, WedJer Tibor alpolgármesterck, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter. Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteiimé Molnár Julianna. dr. 
Mátnti Gábor Imre, Somlyödy Csaba, Tóth Balázs. Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
dr. Fejér Tibor 
Mácsik András 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elnt)k: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület J-/fővel határozatképes. 

Tamícskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Kriszlián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Belsö Ellenörzési Osztály 
Hatósági Főoszt<:1ly 
llumánszolgáltatási Főosztály 
.lcgyzői Főosztály 

Köbánvai Közterület-felüovelet • . bJ 

Pénzügyí Főosztály 
BRFK X. kerületi Rendörkapitányság 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ 

Meghívottak: 

Távolmaradás oka 
mnnkahelyi elfoglaltság 
külföldi tartózkodás 
beteg ·~JD~PF.S1 FŐVÁROS X. i\EAí'LI<~T 

~ KÓflÁ!~YAí ()NKORI'l-·LÜ..O) Z1H' 
t-----P_olg6rrne&teri H i vatal;: 

Iktatószám ~~59~1(!.-/2011/.!X . : ..... 
2017 APR O 4. 

~· 
~------------------------~ 

Elöezöm· 

Pándiné Csernák Margit 
dr. Mözer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Szüts Korinna 
FodorJános 
Rappi Gabriella 
dr. Gyetvai Tibor 
Szabó László 
Györffy Lúszló 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály Habináné Musicz Erika 
Hum{mszolgráltatási Föosztálv Kálmánné Szabó Judit 

~ . 
K<1rpáti Beatrix 
Horváthné dr. 'T'óth Enikő 

Jegyzöi Föosztály dr. Ács Viktória 
dr. Egervári Éva 
dr. Szabados Ottó 
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Korúnyiné Anna 
dr. Aziz-Malak Nöra 

Tanácsad ö 
Fővúrosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

l'v1 

Váradi 
Deézsi 

K{js::önti a a:: megnyitja. A jelenléti iv 
a képvis·elli-testületi tagok 14/ő 

IWj.;,'Y ajei;'y::likiinvvet Kövér Anna vezeri. A:: ülés·rli/ 

cl&t Vartra Ferenc dandártábornok 
<...""':!- .. ' 

Igazgatóság igazgatója a 
kiriínte!ésf ad Róbert polgárme:·;ter 
vég:: ett 

Váaner Hona 
D 

Eln(ik: Altalában ő szokta a vendégeket, akik valamilyen elismerésben 
részesültek, most a kocka. Köszönti Varga Ferenc urat a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatój::H, Géczi Béla ezredes urat, a Közép-Pesti 
Katasztrófavédelmi Csepregi Pétert a 
Főfelügyelőt Bakai Kristófot a Budapest Mentöszervezet elnökét 

Varga 
a megtisztelő 

Polgármester úr 
kiemelkedő 

polgármester 
adományozom. 

u 

{dandártábornok, a Flivárosi igazgatóság iga::gatója) 
feladata. hogy Belügyminiszter úr elismerését 

az szövegét: 
elismeréséül a Polgári Védelem Napja alkalmából 

úrnak a Katasztrófavédelem Önkéntes 

Sándor be!ügyminiszttre. 

á í 

Fövárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében gratulál Polgármester a 
magas elismeréshez. 20 ll van Polgári Védelem, 

késöbb Katasztróüwédelem helyi Polgári Védelmi 
körülmények között az Önkormányzat 

Önkormányzat kiemelten kezeli a rendvédelmi i\ iövárosban a 

napot kilencedik alkalommal tartotta meg, emellett 
támogatása, személygépjárművet adományozott az '-'""''V" 

a Hizohók elhelyezési javításában 

percekben Polgármester 
mentőszervezet elhelyezéséhez milyen tudna hozzájárulni Önkormányzata. 
Visszatekintve az elmúlt időszakra Polgármester úr szeméíves elkötelezettségét érezte 

~ . . ~ 

az önkormányzat döntései, mögötL Megköszöni Polgármester úrnak a 
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Képviselő-testületnek ezt a segitő támogatást, amire a jövöben is számítanának. 
tesriilet megtapso/ta Varga Ferenc úr 

Megköszöni 
bár az egyéni 

clismcrö szavait 
IS 

munkúja megalapozta azt, hogy a 
Képvisclö-testü!et, a Polgármcsteri llivatal részéröl, itt 

Béla ezredes Csepregi Péter alezredes úr, ennek az az 
nagyon történik mindannyian 
a kcrtiletet, ismerik a múltját, jclcnét, ismerik a kitett állapotokaL helyzeteket, 

jellemzik a várost, akár közlckedésben, üzemekben, vegyi 
elengedhetedelmé teszi azt a szoros ami kialakult az """í'U" 

is volt, a jövőben is nagy '''-'''u"'''" 

t<:ímogatóst megadni az elkövetkezendö 
úgy fenntartani, ami eddig is jellemezte Köbányát. 

az elmúlt időszakban illetve ft.1níosabb 

ez tervezett munkák köztil megkezdték a Mé!ytö 
folytatódik az a buszmeg:Hló program, 

a szinű térburkolat a llarmat utca, 
Kada utca buszmegállónál folytatódott, most pedig a Kápolna tér, Kápolna 

tér átépítésével egyidejüleg a 
a lejlesztési programot Megkezdödött az lakótelepen a 

utcában Jölytatódik munka. a Gergely utca kutyafuttató bövitésére került sor, majd a 
mindcz, ott egy nagyobb ívü fdúj hiszen nemcsak megduplázzák a területet 
hanem talajcserével a kutyusok alkalmasabbá is 

a Vagyonkezelö Zrt. 
megkezdődött a garanciális javítás. A tavaly 
követni a garanciális hibákat elhürítani, körülbelül júniusig fog tartani a munkavégzés 
mindenre kitetjedöen. 

Folyamatosan tárgyalnak az egészséghiiz ügyében. Megtárgyalta egy új egészségház 
megépítésének a kérdését a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet a múlt héten 
támogatásúról biztosította. hogy a kabinet ülésén született kedvezö 
döntés a kormányhatározat ts hamarosan reménycik szerint azt 

hogy 4 mil forintos 
be ru hüzással. 

A Senior Ki mit tud? program megrendezésre 
ezt már Idén rekordszámú nevczö vett 

5t::-at láthattak Hihetetlen magas be. 
emberek 
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A Tutta Forza meghívására a 
városban. Alapfokú Zenemüvészcti 

[tt van az a 

a 

adott nagysikerű 
""i''""~~~'·"" diákokból áll, 

diákkal és 3 kisérővel a Zrínyi Miklós Gimnúziummal 

a napokban Kőbányán. majd ennek következik a folytatása a nyári időszakban 

azoknak a képviselőtársainak, jelen voltak a UJ 
··~"·""''" a bcjúrásán. Tavaly vásároltak egy ingatlant a Gergely utc<iban, itt a 

Köztcrület~tclügyelct cl A a térfigyelő központnak a 

megfigyelő a megfigyelő fv'Ia rnár 40-cn dolgoznak ebben a 
munkakörben. i!letve az bővülő létszámú Közterület-klügyeletnek is 

tud biztosítani az irodaépület, a kiszolgálóhelyiségekkel együtt. 201 
ben 12-en voltak a közterület-ielügyelőik, most dolgoznak egy müszakban a hét minden 
napj<1n. jelentős 31 kamerával sz eretnék bővíteni a jelenleg l O l 

hcílózatot, amelyhez megfelelő helyet is biztosít ez az irodaépűlet 
Megszervezték a kőbányai pedagógiai napokat Megköszöni óvodavezetőknek, az 
iskoíaigazgatóknak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, hogy ez a 
nem szakad meg azzal az útszervezéssel, amely a érinti a 

az évben a játék a uralta a rendezvénysorozatot, amelyen nagyon 
részt. 

Tizenkettedik alakalommal út, köszöntötték a .,Kőbánya tanulm<.1nyi 
ösztönd(jat dnyert tanulókat. Radványi alpolgármester úr. illetve dr. M<ítrai 
bizottsági elnök 74 kőbányai adta át az 5000. OOO Ft-os havonként 
megillető ösztöndíjat 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Konii-kápolnátöl indult a fáklyás 14-én. 

a megközelítette az 500 főt. Ilyen 
sokan egyébként kerületi, önkormányzati még nem vettek este a Magyar 
OHámál folytatödou az ünnepi sajnálja, hogy a hét minden napján 
nem tözik ünnepi fényekbe a szoborcsoporL hiszen a nemzeti megvilágítva 
küiönös hangulatot adott a városközpontnak ajánlatuk arra vonatkozóan, hogy 

épületét világítsák meg az év minden más-müs fényekkeL Igen 
összeget kértek volna ennek a megvalósításáért 

förumra is sor a megköszöni a a 
1\..őbánvai Önkormánvzat területén készülő vonatkozóan "' ""' ·- ... 

fórumra, tájékoztatásra az Önkorrmínyzat településképi arculati kézikönyve, 
Önkormányzat tervekkel 

is a Főépítészi Osztály címére a 
A Kőbányai Vagyonkczelö vezérigazgatójával 

parkolóban jdentős d~jcsökkentést hajtsanak végre, 
parkolási gondját ebben a történö 
abban, hogy vonzóbbá válik majd ez a kialakított 

Részt vett a BRFK X. Rendőrkapitánysága évértékelő beszámolóján. 
Budapesti Fökapitány-helyettes nagyra értékelte a kerületi 
elismerő szavakkal illette Kapitány urat. A jövő hónapban a 
tárgyalni ezt a beszámolót és jelentést a 
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elhiresül méHún. a pincéhe vezet a felszínen túl, 
egyedülálló. Nagy volt idén ts közel 

a egyébként a szárnyait 
gondolja, hogy elismerésre hiszen a nagyvárosi. hagyományokkal 

tudnak 10 OOO-cs létszámot produkálni a szervezők. 
az óvodás fordulóinak a Mindenkit a holnapi 

napon az Újhegyi érdeke!, hogy is az óvodások. 
Negyedik alkalommal szcrveztc rneg a Kórusok ·ra!álkozóját a 

Egyházközség. Nagyon szép. szinvona]as program volt ez. 

keresse fel 
Kőbányai Iskolát, 

zenés nn-lPI·rmnnikat 

élményt kínáló programokkaL iskola. l 7 órától egy úVH'-''d 

Szombaton ismét az Ih<1sz utcában a víztározó, aki még nem látta. bíztatja. hogy 
évek közepén sok téglából épült földalatti 

anyag felhasználásával. ez létesítmény. ami 

egyedülálló a városban, sőt az országban. 
V {uj a képviselötársait érdeklódőket a munka1tírsait áprilís 8-tín. 

Tavaly 400-an 
kellő biztonsággal 

az Bejelenti, 
elötetjesztö mely a szerveren. Kéri, akinek a 

kapcsolatban javaslata. észrevétele van. hozzászö1ásra 
tárgyalja meg a Képviselö-testület a szerveren óta 

3. Tájékoztató a MA V -telep Kőbányai Önkormányzat tutajdonába 
elöterjcsztés) a Magyarország szóló 

Napsugár 
el ö terjesztés) Bizalmas a 1"1/"" ''/""·'""''' 

törvény bekezdés 

nem jelentkezik senki. a Képviselő-testület tagjait, a 

. amely minősített igényeL 
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Budape:-;t Fáváros kerület Kőbányai Önkormúnvzal J .f igen, 
· {4612017. (III. 23.)/. .Y:::avazatta!felves:::i napirendjére az alábbi 

Tájékoztató a MA V 
elöte~jesztés) 

Elöterjesztö: 

h.őbányai tul;:~] donába kerüléséről (l 

Krísztián jegyzö 

Erdei Napsugür 
elöte1jesztés) 

Elöter.Jesztő: 

közterület-használati megállapítLisa ( 188. 

Kéri a Képviselö-testület tagjait, szavazzanak a napirend a 
elfogadott új napirendi pontokkal 

Budape.'l! F{fváros kerület K{fhányai Onkormánvzat KépvisellJ-testülete 
5;:::avazattal, a::: napirendjét a::: /4712017. (lll. 

1. "Digitális közterületi 
megindítása. az eljánist 

készítése" tárgyú elj <irás 
a dokumentumok elfogadása 

(1 . számú 
Előte~jcsztés: Szabó Krisztián jegyző 

Budapest X. kerület Köbányai Önkormúnyzat 
mobil távközlési és mobilintemet történő 
előte~jesztés) 

dr. Szabó Krisztián 

3. Tájékoztató a MA V-telep Kőbányai Önkormányzat tulajdonába 
előtc~jesztés) 

Elöte1jesztö: Krisztiún jegyzö 

4. Beszámoló a F X. Kőbányai Önkormányzat 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (l , szám ú előterjesztés) 
Elöte~jcsztö: dr. Szabó Krisztián 

A Budapest Főváros kenHet Köbányai Önkormányzat 2017. 
(l számú előtc~jesztés) 
Elöteljesztö: dr. 

6. é"vben 

terve 

6. Az egyes anyakönyvi 
fizetendö díjakról 
szám ú elüterjesztés) 
Előterjeszt ö: 

események engedélyezésérőL valamint a többlctszolgáltatúsért 
l L (IX. L) önkormányzati rendelet módosítása (l 

7. A szociülis ellútásokról szólö 
előterjesztés) 

E'lőterjcsztö: 

dr. Krisztiún 

(IL 20.) önkormányzati mödosítüsa 

Szabó 
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8. A Budapest kerület, utca ······Vasgyár utca······ Vaspálya utca······· Noszlopy utca által 
határolt terület szabályzat<iról szóló rendelet "'"';.;,"'"''-' 

8 L clőtc!:jesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó 

9. Önkonnányzat 
31 ll. (IX. .) önkormányzati rendelet 

polgármester 

l O. A gondoskodüst 7. önköltségének és intézményi 
térítési díjának 
Elöterjesziő: 

szám ú elötetjesztés) 
Tibor alpolgármester 

szcrvekkel kötendő 

dr. Szabó Krísztiánjegyző 

kt:'rület 
szám ú elöter:jesztés) 

Előterjesz1ő: 

A térfelügye let i rendszer 2017. 
támogatás biztosítása (l 

Elöte1jesztő: 

dr. Szabó Krisztüín jegyzö 

dr. Pap Sándor alpolg<1rmester 

14. A lakóközösségek részére 
támogatás iránti pályázatok 
Előte1jesztö: 

elektronikus megfigyelő 
( 

15. A lakóközösségek lakót.Spületek megújulóenergia- felhasználása 
növelését célzó ( 179. szám ú döter:jesztés) 
Elöterjesztő: . Szabó Krisztián 

16. A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a 
lláza Óvoda, a Kőbányai Óvoda, a Köbányai Kiskakas 
Mászóka Óvoda intézményvezetői (165. számú clötcdcsztés) 
Előtc1jesztő: Kovács Róbert polgármcster 

17. A köbányai önkormányzati fenntartású alapító 

'"''""" ... '" ( 171. szám ú 
Szabó Krisztián jcgyzö 

18. A köbúnyaí működését alapítványok a 
Altalános Iskola. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
el öte1~i esztés) 
E l őte~j eszt ö: Radványi 
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19. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek civil szervezet támogatási 

20. 

kérelme (l szám ú előterjesztés) 
Előtctjesztő: Tibor alpolgármester 

védett 
számú előterjesztés) 
E!őte1:jesztö: 

Budapest 

Elötctjcsztő: 

értékek megörzésének szöló pályázati 

Radványi Gábor 

(l 

A Környezetvédelmi Program 2016. 
Intézkedési Terv ( 152. szám ú előte1jesztés) 

és a 2017. 

E!őtc1:jesztö: Radványi Gábor alpolgármester 

23. Tájékoztató a Budapest Föváros X. Köbányai 17. I-IV. 
várható ( 166. szám ú elöte1jesztés) 
Elötctjcsztő: . Pap alpolgármester 

24. Tájékoztató a lejárt ű végrehajtott. iHetve a további intézkedést 
képviselő-testületi határozatairól (l számú clöte1jesztés) 
E!őtcrjesztö: Szabó Krisztiánjcgyző 

Buclapest X. kerület Önkonmínyzat tulajdonában 
elidegenítésére vonatkozó kére!rnck (117. e!őtcr:jcsztés) 
Elötctjesztő: dr. Pap 

26. A Budapest X. kerület 
helyiség elidegenítésérc 
Előte~jesztö: 

Szövőszék utca 4. szám alatt lévö nem lakás céljára 
kérelem (I 16. előterjesztés) 

dr. alpolgármester 

Budapest Gyakorló 7 
i. lévö ingatlan 

(118. clőte•:jcsztés) 
[]Ötet:jesztő: Pap Sündor alpolgármester 

A Budapest X. kerület Köér utca l O. és l alatt található e1idcgcnítésc 
(l . számú előtct:jesztés) 
Elöte~jesztö: dr. Pap alpolgármester 

29. Budapest X. kerület, Üllői út 124/b alatt lé v ö nem lakás 
használatba adása ( 126. szám ú clötctjesztés) 
Elöte1jesztö: dr. Pap alpolgármester 

30. A magántul~~jdonban önkormünyzati tulajdonú álló albctétcinek 
'"""·'-'·"'""'''" (l számú elöte1jesztés) 

Elöte1jesztö: dr. Sándor alpolgármester 
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3 L MH vitéz Szurmay Sándor Helyörségi Dandár 
adományozása (145. szúmú elötet~jesztés) 
l·:lőterjesztö: Radványi alpolgármester 

32. Plajner Tibor vállalkozó közterület-használati benyújtott méltányoss<ígi 
kérelme (l 48. szám ú döterjesztés) 
Elöterjesztö: Róbert polgármester 

A Pctöfi Sándor 
elötc~j eszt és) 

Elöte1jesztö: 

közterület-használati hozzújárulás 

Róbert polgármester 

(l 

A Hungexpo 
c l öterj eszüSs) 
Elöte~jesztö: 

alapján díj megállapítása (139. számú 

Róbert polgármester 

Az 105 Budapest, Vörösdinka utca 3. közterület -használati 
benyújtott díjcsökkentés iránti 

tárgyú fcllebbezések 
Előtet:iesztö: 

37. Erdei Napsugár kérelme kapcs<in 
el öterj esztés) 
Elöterjesztö: 

Kovücs Róbert 

( 137. számú eiötct:jesztés) 
Tibor alpolgármester 

Róbert polgármester 

l. napin~ndi pont: 

( 

A "DigitáJis kih.:te.rületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési el,járás 

) 

megindítása, az el,járást felhivás és a dokumentumok elfogadása 
d.r.Szabó 

Elnök: Köszönti dr. Magyar Adrienn közbeszerzési 
2015. ( 

s::ava::ús szükw!ges _A .. Digitális kiJ::! enileli 

Dr. Szah{'í 
BizotLvág 
szavaznak 

és a 

.. nem 
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48/2017. (Ut 23.) KÖKT határozat 
a ,.Digitális kiizte.riileti műszaki térkép készítése" 
meginditásáról, az felhivás a 
elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattalJ 
1. Budapest X. kerület Kőbányai 

müszaki térkép készítése'' 
felhívását az L melléklet szerint jóváhagyja. 

Képviseiő-tcstülcte a "Digitális 
h:Szbeszerzési eljürás eljárást megindító 

2. A Képviselő-testűJet a közterületi müszaki 
eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. mel1éklct nt 

Képviselő-testület a "Digitális műszaki térkép 
szóló 15. cxun. törvény 113. §-a 

közterületi térkép 
a polgármcstert a 7 -t öl 20 I 8-ig tc~jcdö 

a szükséges fedezetet. 
Határidö: 

érintett 

A határozat l. megef{ve:::ő az szerepi ővel. 

Elnök: a napirendi 

2. napin~mJi pont: 
A Budapest Fiiváros X. kerület Kiihányai ()nkormányzat 

távközlési és szolgáitatásokkal 
Eiőterjesztő: dr, Szahó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri. akinek az előtc~jcsztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
Hozzászölásra nem jelentkezik szavazzanak a javaslatról. 

49/2017. (IH. 23.) 

Fővát·os kermct Kőbányai Önkormányzat 
és mohHintcrnet szolgáUatásokkal történő eUátásáról 

(14 igen, egyhangú 
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l. Budapest Főváros kerület Kőbány·ai Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület és költségvetési 
mobil és mobilinternet szohdlltatásokka1 történő ellátását 20:2(). május 
központosított közbeszerzési történő önkéntes csatlakozás keretében 

Képviselö-testület felhatalmazza szolgáltatási szerzödést 
a Budapest Föváros kerUlet költségvetési 

mobil távközlési mobilintemet szolgáltatásokkaliörténő ellátása tárgyéban. 
Határidö: 
FeJadatkörében érintett: 

vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
T}ijékoztató a MÁV-telep Kőbányai Önim:rmányzat tulajdonába adásáról 

Szab ó 

Eln(ik: Köszönti a MÁV-telepről jelenlévőket nem töltöttek ki, de 
valaki meooondo1J. a kitölti a van arra. hogrv bb . / .; 

napirendhez. Gül Judit képviselőasszony kezdeményezte, hogy a 
Környezetvédelmi tárgyalja meg ezt a kérdést és kapjon tájékoztatást 
Képviselő-testület elé hogy mindannyian legyenek azzaL jelen P"'"'"c" 

m1 a helyzet a MÁV-telep vonatkozásában, ez Köbányának olyan lakótelepe. a 
ol y an szeglete, amelyről azt lehet mondani. óta vár arra. hogy 

mozduljon a telepen. Az elmúlt az 
kicsit felpi:)rögtck az esemér:yek, hiszen a Magyar Anamvasutak átadta a terlile,tet a Nemzeti 
Vagyonkezelö részére. /\MA V nagyon sok ingatlant adott át a Allam 
amely a vasútüzemtől idegen (sporUelepek, 
annak idején a kerületi önkormányzat a Bihari úton 
sor került a MA V-telep <:itadás<ira is az 
úgy szerette volna átvenni az Önkormányzat. számára 
váljon. a Nemzeti hogy 

az ezt az ingatlant, hogy ezt továbbértékesíthessék az ott 
hiszen az <IHami vagyon tekintetében megfogalmazza a 

térítésmentesen kapja meg az önkormányzat az államtö1 a vagyont, akkor azt 15 évig nem 
lehet elidegeníteni. Hosszasan tárgyaltak arról, hogy ne ingyenes a 
hanem mely ingatlant tudná az önkormányzat adni az államnak azért, hogy eladható 
legyen a terület csereingatlanban nem megállapodni, kérték a Pariamentet, 

egyedi törvény, amely csak erre a vonatkozik és az itt található 
ingatlanokra. az egyedi törvényt a is alkotta, 2015 decemberében 
elfogadtéL A r"'""'·''" lehetövé teszi az Önkormányzat számára. arnennyiben a Nemzeti 
Vagyonkezelő átadja az ingatlant térítésmentesen az Önkormányzat 
értékesíteni. 
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A vagyonátadás a mai nem elöteríesztés tartalmazza azon ingatlanok 
amelyek még mindig nem kerültek az Önkormányzat részére, között 
vannak, illetve helyiségek, közművek. a 
bonyolultabbá az elvégeztetett egy geodéziai 
ídmérette az lakótelepet, mely rávilágított arra. a késöbbi 

akadályai vannak. terület jelentös 
található mint a térképek alapjún 
vezettetniük a f<:Hdhivatali nyilvántartüsokban, ez azonban 
lehetetlen. Vannak olyan laköingatlanok, amelyek állapotba 30 
jelenleg Mindahhoz, lehessen a Földhivatalnál a telep 
naQ:yon komoly beavatkozásra lenne arnelv iszonvatos J·áma J·clcn 

;,_.;>,., .. .; .,1 

pillanatban is. Közben megindult a lakások búbeadásának a 248 
beszélnek , a lakások részében egyértelmű volt. hogy 
vinni azt a bérleti amelyet a MA V-val. Azonban 
lakás van a telepen, valamivel mint nem volt egyértelmű, 
jogcímen is hasznúlják a lakásban élők a lakásokat. Ht az Önkormányzat a 

dönthetett arról, hogy a bent b-:rbe fögja adni továbbra is 
azonban ez a megfogalmazza. hogy az új bérleti jogviszony 
ideje rnindig határozott idöre keletkezik. na2:von r>PnP?fil 

ezért az Önkormányzat a Humánszolgáltatüsi 
idülvizsgálta és mindenki számára, aki bent él a lakóingatlanban, 
amilyen idötartamra szólt a a lakáshasználathoz, olyan 
használat lehetőségéL Ezzel együtt nagyon kevés a megkötött bérleti szerzödések száma, 

nagyon sokan vitatják a lakótelepen azt, hogy vajon méretü után 
megfizetni a lakbéreket Teljesen hogy az Önkormányzat lakisrendelete 

alapján lakbért fizetni, ebben eltérés nem Sokan, akik korábban 900 
os lakbért hosszú évtizedek azok nehezményczik, 
emelkedik. nehezményezik. a 30 m2-ről 80 ~~2-re esetében nem a 
30 nr', hanem a m2 kell megfizetni a de ettöl a szabillytól eltérni sajnos nem 
leheL Bízik abban, hogy a közeljövöben mr~d gyarapszik a megkölhetö, megkötött 
szerzödésck száma az Önkormányzat arról döntött a 201 költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg, hogy l O OOO OOO Ft külsö 
vizsgültassák meg annak a lehetöségét, hogyan 
élök szeretnének elérni, hogy a lakótelep helyzete 
irányába haladhasson. a szakértö szeretnék a működö egyesület 
kiválasztani, a meghízást és viszonylag ütemezetten ezt a feladatot 
dvégeztctni. Példaként sokan a oldal ismerik, 
megoldás születctt, milyen módon jutott el a VIII. kerületi MAY-telep 
ami ott jellemző. nem teltétlenül járható az kicsit bonyolultabb a 
helyzete. Elindítanak egy szaké11öi 
tüjékoztatni fogják, hogy hol 
minden a lakótelepen élöt 
mindentclc mcndemonda 
fogják átköltöztetni. 

a kollégáit hogy a 
hogy hol tarianak 

olimpia lesz, dadják irodaháznak, a 
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még sokféle 
érdekből. gondolja, hogy a tiszta. v'~""'"'" 
erről a teleprőL mint amit most. N yilvún 
közelébe kerül a telepnek, akkor 
hírekböL a részéröl szóbeli 

az annál sokkal 

szívesen 

Somlyódy Csaba: Propaganda anyagnak nem rossz, amit kaptak, hogy 
mint a rétestészta húzódik ez a történet Ha néhány dolgot kihagynak, megtörtént a 
valóságban, és az Önkormányzat vezetése 
erején fel a lakosság érdekében. Ha néhány 

hogy néhány kritikai hangot is cl 
kapcsolatban mondani. végre eljutottak odáig, természetesen az 

Önkormányzat nem tehet, hogy szerencsétlcn MA V a kormányzatoktól 
mélyrepűlésen ment át a gazdasügi és évtizedeken keresztül 
fordított semmilyen pénzeszközt erre a Jakótelepre, magára 
akik szolgúlati lakcisként meg ezt a lakást. ... u,.".... az ügyintézésben, 
hagyva az engedélyezésben magára kötelezettségekben, például a 
közmüvek esetében, az utcák burkolása esetében eQvéb tevéken\séL>:.ek 

~~ ~ ~ 

esetében, Aki egy fürdőszobát akart még a 
valaki a MA V-on ezt ,,",,,,.,,,,,A jogszerűen 

az vonatkozásait amikor a gázbekötésre, 
stb. kerűlt sor a lakosok, mint oly helyen, ahol hasonló történt saját 

a sorsuk irányítását ezt megépítették. Nehezen értik 
hogy velük lehet packázni, kiszolgültatottak. a megtehet velük. 
MA V-telep esetében. ök is amikor elindították ezt az 
helyzet áH fenn, tudt<1k, hogy 

hogy a nem ott mennek. tudt<ik. hogy a 
ezelőtt felmérést készült hogy hány miniárd, hány 

különbözö adatok repkedtek , de ha jól emlékszik 800 miHió forintnál senki nem ""·"'""'"" 
hogy mibe kerülne a telep amikor Önkonmínyzathoz. Tudták. 

ez pénzzel J<trni. egy amikor 
pürt ígérgetvc ~. Polgármcster úr az Ön 

tulajdonba fogják kapni ezeket az az 
végre maguk tudj<ik ezt a dolgot ininyitani, ott, ahol laknak. Van, aki 40 

a lakosoknak ~-, 

lehetnek, és 
ott 

Elni)k: Felhívja Képviselö lejúrt a Ieiszólalásra rendelkezésre álló idö. 

Somlyúdy Csaba: 
után a 

a Polgármcstcr 
Gratulál. 
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Gábo:r: Frakcióvezetőként mindenképpen reagál erre a demagóg felszólalásra. 
hítszik Képviselő úr egyfajta 

clőtetjesztés? 

A hatalom akkor 

'-""l"'"""' kezd a MA V-telepi 
a hatalom packázik, ezt 

a Hagyó érában képviselő 

a MÁV-telep problematikáját 
vezette Önkorm<ínvzai kezdeménvezésére hozta a Parlament azt a 

- < 

elmozdította a holtpontról ezt a problémá Azt gondolja. a helyi önkormányzat 
is meg fogja tenni amit meg kell tennie, vannak viszont nyi 
amely nem teszi lehetövé, hogy azonnal tudják oldani ezt a problémát teszi 
lehetövé. mert az építési törvény. a adottsúgok miatt a közműelhelyezések miatt 

a telekalakftást akkor az nagyon fájni mindenkinek. Nagyon 
majd a telekhatürok, ahol most kialakult. könnyű 

mondani a elötL de a 
próbálja a megonzni, 

akkor csatlakozzon hozzájuk. Azért kérnek külső céget az 
a Jancsi-telepi egyesülettel, me rt ezt a problémát meg akarják oldani. 

Halázs: Nem ehhez a szöpárbajhoz, inkább a MA V-telepről 
lakóknak mundja, itt van lehetőségük. ha kérdésük. észrevételük van. azt most tegyék 
meg, mert a Képviselő-testület és az önkormányzat is akkor tud továbblépni, ha a 
lakók véleménye is becsatornúzúsra kerül. a jelenlévőket ha van. töltsenek 
ki meghallgatják 

Dr. Pap Sándor: Kicsit megütközött Somlyódy képviselö úr szavain. mert azért ieJönként 
képviselő-testületi kívül ott értelmesebb, 

benyomását kiderült Sokáig 
a Fövárosi Önkormányzatban nyilván hogy a MA V-telep 

helyzete rendeződjön. ennek eredménye nem !ett. Való igaz, hogy nlinden a 
teleppel kapcsolatban, dc azt szeretné hogy egyelőre a kormányzópárt az 
egyetlen. amely bánnilyen előrelépest elert. könnyű. nagyon nem 
ellenzekböl a konkrétumok nélkül, a megismerésére vonatkozó 

gyorsabban, adjanak még többet ez összetett 
folyamat, azt gondolja, hogy az Önkomliinyzat pont az 

levők képviseletére létrehozott egyesülettel párbeszédet kezdeményez. A párbeszéd célja 
az, kijelölnek egy mérnökcéget, a lehetséges értékesítéshez vezetö utat 
feltérképezi, ezt nem látja a hatalom nem vaJamiü:jta egyoldalú 
diktátunmak, azt gondolja. a müszaki realitások 
megoldást keresnének a lakókkal együtt ha Képviselő időnként 
habot". Egyébként pedig azt talán elmondha~ia az elmúlt hét visszamenöleg, és ezt 
tovúbbra is tartja. hogy Képviselő ha a folyamat gyorsítására konstruktiv javaslata van. 
tudja, hogy hol van az b<lrmikor soron nagyon szívesen fogadja. 

a fáradtságot mind maga. mind a kollégái, az ügyet mélységében 
Képviselö úrral, és olvan amivel ezt 
ami és J. ocrilau kivitelezhet ö_ azt hO"\' f(_)g]· Élk fonadni. V éleménve b b 7 b.. ........... b ." 

szerint az ügynek is jöt tenne, ha a tartalonHól beszélnek és nem 
haszonszerzés lenne ennek az egész ügynek a 
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Somlyódy Csaba: Tájékoztatásképpen elmondja. scm a MA V alkalmazásában nem 
beosztúsban, sem pedig a Kőbányai Önkormányzatnúl 

nem volt, amire Radványi hivatkozott Nem nagyon volt 
sem döntést hozni. A inkriminált döntésében először az szerepelt, 

ezt a privatizáció1 a törvény 

elöírta azt is, hogy 
Önkormányzatnak ennek a 

· kötelezettsége van a 
A nagy munka eredményeképpen a 

ebből a törvénybőL 
nem föntos. 

évben núnden megmaradt, valahogy ez a 
jellemzö az túl voltak a 

ElnJik: nem jelentkezik a napirend vitáját lezá1ja. Döntéshozatalra nem 
sor. tájékoztató anyagot a Képviselö-testület Bíztatja a je!enlévö 

MA V-telepi lakosokat. hogy a hiteles forrásból tájékozódjanak. alpolgármester urak, 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, akár a Polgármesteri llivata! n1indig 
rendelkezésre állnak a helyzet aktuális állásáról beszámolnak. ezt az Önök által 

képviselökön keresztül hiszen a Jancsi-telepért 
és az o1t lakók v;ilasztottúk az. 

folyamatosan tárgyalnak a kérdésről, illetve 
hol tartanak. lezárni azt az 

szerzödéseket megkössék az ÖnkormányzattaL 
a szerzödéskötésre nem kerül sor felróható ez a 
bérlönek. akkor bizony ennek jogkövetkezn1ényc ami súlyosan 
jogi mindenképpen rendezni kellene, ez mindenkinek az 
azt a közös gondolkodást is tovább vmm, amely a telep a 
megoldásM jelentheti, ami nem 2014-ben is azt 
rendelkezésre alapján, hogy 
kezdeményezték a Parlamentnél az egyedi 
már majdnem teljesen birtokon belül vannak, ez azt 
és nehéz feladat, nünden ott élö együttműködésével '"""'-""'"""''"' 
idö alatt és nem 2 forintbóL 

Budapest F{Jváros keriílet K{Jbányai a 
Önkormány:::at tulc~jdonáha 

Elnök: A napirendi pont túrgyalását lezárja. 

15 



4. napirendi pont: 
BeszámoUl a Budapest Főváros X. kedilet Kőbányai Önkormányzat rUta! 2016. évben 

lefolytatott ki)zbeszerzési eljárásokról 
Előterjes:dő: dr. Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban van. 

Tóth Balázs: Kérdezi. hogy a Helytörténeti teménnyel kapcsolatos közbeszerzés 
kicsett a 2017. és későbbre vagy tervezik 
201 a visszahozatal át? 

a Képviselő-testület 
három beruházás fonásüt (Újhegyi 

utca, és a Pongrác úti rendel ö). hozzászólásra nem jelentkezik 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

50/2017. (Hi. 23.) hatánn:at 
a Budapest Főváros X. kedilet Kőh1inyai Önkormányzat 1Htal a évben lefolytatott 
kiizbeszerzési e!járásokrúl szóh) beszámolórói 

4 tartózkodással) 
Fövúros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 

Föváros X. kerület Köbányai Önkonnányzat a 2016. évben leícllytatott közbeszerzési 
eljürásokröl szóló elfogadja. 

Eln()k: Érdekes, hogy az ellenzék a beszámolói nem fogadja el, miközben a "''"'L,"'"'''L 

kiírását mindig és az eredményt napirendi pont tárgyalását lezárj<L 

napin:ndi pont: 
Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat 20 évi közbeszerzési terve 

Előter.iesztő: dr. Szahó jt•gyző 

Elni)k: Hozzászöhisra nem jelentkezik senki, szavazzanak a döntési javaslatról. 

5l/2017. (IH. 23.) KÖKT habirozat 
a Budapest Főv1iros X. kerület Kiibányai 201 közbeszerzési tervéről 
(!4 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 

szóló 2015. CXLHI. 42. § (1) bekezdésében 
a jogalkotúsr6! szöló l CXXX. törvény 23. § 

határozatot adja 
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l. Budapest Föváros X. kerület Köbányai 
Föváros kerület Kőbányai Önkonnányzat 
1. mclléklct clfogadj<L 
2. a határozat a követö 
veszti. 

Önkormányzat Képviselö-testülete a 
7. évi közbeszerzési tervét az 

2017. december 31 

a:: 5L201 . 23.) KÖKT 

Budapest Főváros X. keriHd Kőbányai Önkormányzat 2017. 

1. 

-, 
.}. 

6. 

8. 

9. 

HJ. 

Közbeszerzés tárgya 

Köbányai Önkonmínyzat 
közéleti hírközléseinek 

elöállitása 

Budapest Föváros X. kerillet 
Köbányai Polg<1rmesteri 

I !ivatal tctöterében 
hőszivattyús rendszerek 
kialakítása a kapcsolódó 

24 

munk:1kkai 

telnőtt háziorvosi 
ügyelet 

Kőbányai 

Bölcsődék részére 

beszerzése 

Villamos 

Mobil lávközlési és mobil 
internet 

11. Polgármcsieri Hivatal 

terve 

63 

367 

840 

31 

561 453 

15 

17 834 

17 

c 
Kiizbeszcrzési 

eljárás 
mcginditásánali: 

tervezett 

7. janwh 

2017. január 

2017. mürcius 

2017. március 

2017. 

17. július 

2017. us 

D 

el,járás 
tipusa 

Kb t 113. 
szcrinti nyílt 

közbeszerzés 



napirendi pont tárgyalását lezátja. 

6. napirendi pont: 
Az e10ryes anyakJ}nyvi események engedéJyezéséről, valamint a t(ibbletszoigáltatásért 

fizetemlli dijakn}l szólú l. (IX. L) i5nkormányzati rendelet m{)dositás~• 
dr. Szabó Krisztián jegyző 

E Intik: észrevétele van, 

Szabó Krisztián: Alapvetöen arról a kérdésröl a houv a termen o. !, a 
házasságkötés normál rendjébe beilleszkedik a Körösi Sándor Kulturális 
Központ kia!akítás álló. a 

megragadják arra, a termen 
helyiségen történö házasságkötés lehetőségéL Körösi Csoma Sándor Kőbányai 
Központ teljes épűletében lehetöség lesz nem termen kívüli 
hogy aki nagyobb méretü termet szen::tne ezt a Kulturális Központtól 

helyiségben megtartott házasságkötésnek nem 
utána külön fizetni. Bővítik a házasságkötésnek az költségtakarékos 
lchetöségcit. 

Elnök: Sajnos jelen pillanatban a nem akadálymentcsített sokan nem 
hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, 

Rendeletalkotás 
Budapest Fövi1ros kerület Köbányai Önkonnányzat 
szavazattal az elöte1jesztés l. melléklete szerint megalkotja az egyes anyakönyvi események 
engedélyezéséröl, valamint a többletszolgáhatásért fizetendő díjakról szóló 11. . 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról önkormányzati 

Elnök: A napirendi pont túrgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (H. 20.) önkormányzati rendelet módositása 

dr. Szabó jegyző 

Elnök: akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, javaslata van. 
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Somlyódy Csaba: rendelet kapcsán újra és újra elöhoz egy 
formát, amely a köbúnyai lakosságot a kispénzüeket a kiskeresetüeket, a 
nyugdíjasokat azokat, akik nagyon nehezen tudnak olyan 
az életkörülményeiket l a tűzvéJelemmel 

ellenörzés Itt olyan körülményeket is vizsgálnak 
szempontbóL amely elöállítása a lakóközösségtöl igényeL nem erre. 
Nem mindcnki egy biztonsági ajtó teljes áron, ehhez támogatást kapna 

önerövel meg tudná 
V,_,~~<H a lakásban, amit egyébként, ha teljes költséget az ott élönek kellene kifizetni. akkor 

erre bizony nem képes. 30 millíó forint tesz javaslatot. nem 
van szó. ebbő! mintcgy 500 köbányai lakos kisebb .. 

ezt a erre fel lehetne használni. hogy a mödosítö javaslatát fogadja 
d a Képviselö-testűleL 

módositó ,javaslata, hogy az dőte~íesztés egészüljön egy 
lakáskarbantartási támogatás létrehozására és működtetésére vonatkozóan. amelyhez a 
Képviselö-testület biztosítson 35 millió összegű i{mást a 17. 
vonatkozóan ez az a polg<ínnested tartalék terhére kerüljön betervezésre, valamint a 
rendelettervezet egészüljön ki az l/ A. és §-sai az alábbiak 

A Budapest 
3í2015 (H.20) 

::; 
j 

Föv~1ros X. kerület 
önkormányzati 

ki. 

Önkormányzat 
ellátásokról 

Képviselö-testületének 
a 

(l) Lakús-karbantartási támogatás nyújtható annak a X. egy éve 
lakcímmd rendelkezö életvitelszerűen a kerületben élö kérelmezönek, 

az jövedelem nem haladja meg az mindenkori 
legkisebb összegének 390 egyedülálló esetében 500 
(2) Nem jogosult lakás-karbantartüsi támogatúsra, aki tartási, ön'5klési, életjámdéki 

tartásra jogosult 
A lakás-karbantart<::ísi támogatás háromévenként igénybe 

összeghatúrig a (4) bekezdésben felsorolt munkák 
(4) lakás-karbamartüsi támogatás kizárólag az alábbi munkák adható 
a) fűtöberendezés, 
b) tűzhely. melegvíz elöállító berendezés. 

k<icL mosdó, falikút, mosogató, WC csaptelcp, radiátor felújítása. cseréje. 
elektromos hálózat cseréje, 
beázás. csörepedés után köműves hideg-melegburkolási munk<ilatok 

1) maximum 10 m2 elhasználódott kerámia vagy műanyag padlóburkolat 
cseréjére. 

g) tisztasági, egészségügyi. nyílászáró karbantartó festésre, 
h) biztonsági ajtó, höszigetelt beépitésére, cseréjére, 
i) lakásbiztons<ígi felszerelés vás<irhísára, 
j) utólagos hőszigetelésre, vagy nyílászárók 
k) utólagos nedvesség elleni szigetelésn:. tartós nedvességmentesítésre. 
(5) Az elhasználódott vagy meghib<lsodott készüJék cseréje csak a kereskedelemben 
legegyszerűbb, a meghibásodott készülékhez hasonló típusú vonatkozhat 
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eljárás csatolni 
a személyek 

b) a lakásban tarlózkodás jogcímének igazolását, 
szakvéleményt a karbantart~ísi munkák szükségességéről, 

d) a munkálatok elvégzését igazoló számlákat 
t8) Amennyiben a munkálatok a támogatás fó!yósitását követően kerülnek , a 

a napon kell becsatolni. 
(9) A pályázatban foglaltak a helyszínen felvett lakás-karbantartási környezettanulmány 
alapján kerülnek mcgvizsgálásra és az visszacllenőrzésére. 

0 A lak<ís-karbantartási pályázalot a Bizottság A Bizottság az (l) 
megíelölt méltánylást érdemlö "'""veu•'-" eltérhet 

támogatás 
formában. 

1mlokolá;;: 1akáskörülmények beiölyásolják az 
megfelelő lakhatási szint biztosítása gyakran aránytalanul 

A szociális rendelet kiegészítésével új támogatási forma, a 
támogatás lehetőségének a megteremtésével a legrászorultabbak ..._ ....... ~- .. - ........ 

euvéb utalvánví b. • 

eröráforditással biztositani az a komlörtosabb, biztonságosabb. 
életkörülményekhez jutás lehetőség ét." 

Előterjesztő nem támogatja a 174/L módositó 

TMh Balázs: (ügyrendi hozzászólás) Kicsit megzavarodotL mert Somlyódy ür 30 milliö 
forintot kért erre a a módosító javaslat 35 

Elniik: Felhívja a figyelmet, hogy ez nem hanem érdemi kérdés. Képviselő úr. 
akkor m~Sg önmagával sem egyet adta át neki a mödosító javaslatot, 

millió szercpeL Nem véletlenül csökkentette 5 
végiggondolta ennek a realitását hiszen a napircndek egyikében l 
szeretnének arra a célra biztosítani, hogy a 1akóközösségck az ingatlanjaikat 
megújíthassák, müsik keretében müsik pályázatot írnak 

értékek vonatkozásában adna támogatást a lakóközösségeknck. 
~ . 0 

felmérte, hogy ezek a támogatások már támogatüsként jelennek meg az 
előterjesztésekben. úr nagvon nagvvonalúnak 

. ;....,_/.., '-'"' 

úgy hogy az mint településében szivcsen látná, 
megújulhatnának a lakóingatlanok. hiszen az előterjesztés. amit azt 
tartalmazza, hogy mindazok kaphatnak ilyen támogatást, akik legalább lakcímmel 
rendelkeznek életviteiszerűen a kerületben élnele Arra nem vonatkozik a javaslata, 
ingatlan Kőbányán legyen ne Balatonbogláron. úr igen nagyvonalú a 
állampolgárokkal szakmai kinyitia a minden rnás 

számára GratuláL Ennvit a végiggondolt ,., ................. 
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Balázs: Azt akarta megkérdezni, 
Képviselő-testület? 

30 vagy milliö forintról fog szavazm a 

Eln(ik: Nyilván 30 millió forintróL mert ez a legutolsó módosító javaslat Ennél azonban a 
módosftó javaslattal súlyosabb gondok is 

a felvezetés. egy nyelvbotlásba 

ez is minósiti a f~ppen negyedszer 
gondolja, folytatni. Azt hogy amire 

Polgármcster úr hivatkozik, azt egyrészt már meg !ehetett volna korábban ahogy 6 
megtette évekkel ezelőtt verik le ezeket a próbúlkozásokat 

hivatkoznak, hogy bizalommal a testülethez, épkézlüb javaslatot 
működik. tűnik, nem tud javaslatot mert mindig 

másképp ítélik meg ezt a dolgot Valóban van Polgármester úrnak az ----.. ---"-,--
a szóbeli kiegészítésénéL 35 millió forintról van Nem arra vonatkoznak az előzőkben 
Polgármester <Utal mondott javaslatok, hogy mire ezeket n pénzeszközöket 

Az is nagyon fontos lehet, csak nem arra tett hogy annak a körnek 

elvégzésére. A javaslata a ház:tartúsban előforduló lakáskarbantartási 
megoldás<ira vonatkozik, és nem megújuló és nem védett épületek 

sokkaltágabb körben, kisebb volumenben ad segítséget. 

\Veeber Tibor: érdemi az általában nem a képviselö-testületi üléseken 
hanem szakmai megbeszélésekkel és bizottsági munküban történnek. 

ténylegesen nem az a cél, hogy ídönként bedobjon valamit a hogy 
hullámot keltsen, akkor érdemben kell az irodávaL ök is 
szokták tenni. Ök sem 

kitalálnak valamit a frakcióban és a Képviselö-testület elé hozzák 
Polgármesteri Hivatal torkán. Komoly munk<iban 

meddig tudnak elmenni, és mi az értelme. A legnagyobb problénuija a 
hogy nagyon sokan lakásokban laknak. esetében a 70 OOO 
összeg. Nyilvánvaló, hogy jöl jön mindenkinek 70 OOO Ft 3 ezt is 

Pusztán arröl van hogy érdemi módon tárgyalni. és oda kell figyelni, mert 
dolgoznak. Persze ki osztani hürmcnnyi dc azt 

megtegyék, hiszen az a kerület pénze. hogy az minél jobban hasznosuljon. 
segítse az i Ilet ő életminőségének a javulását 

Pap Sándor: Az dőter:jesztés tárgyalása azt veszi hogy h<:~jlamos Képviselő 
úr elfelcjtkeznL hngy Kőbánya lakásállományának a mcgúj 
erőfeszítéseket tett a az elmúlt Az a helyzet. 
néhány súlyos 

panelprogramok önkormányzatnt háruló részének a 
rendjén. 
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Hozz~járultak ahhoz. hogy a Kőbányán emberek könnyebb legyen. 
Folyamatosan szüntettek olyan lakóközösségekct, olyan arnelybcn 
Kőbánya legrosszabb lakásaiban u. 15-17. felszámolása, llős utca 15 Két 
mi!liárd fbrintra Önkormányzat tulajdonában rossz 
lakúsokat kiválihassanak miil i ó fölött költenek ana, hogy a 
kőbányai lakások állapota legyen. az önkormányzati tu!ajdonú lakásoknak, mert ez az 

Csak az évben 140 il forint van kifejezetten 
lakások felújítására. gondolja. hogy van egy Jakásgazdálkodásuk, ami példamutató lenne 
Budapcsten az országban bárhoL Általában úgy gondolja, hogy kerületi önkormányzatok 
összehasonlítúsában is a leggondosabbak között vannak abban, hogy a kerületi 
javíts<ik. i11etve ennek a javítását három keresztül 
megütötte a szcmét, és olyan javaslatok vannak , hogy maximum l O m2 

kőkerámia., műanyag padlóburkolat javítására, karbantartó 
szerint Képviselő úr az ez a 70 OOO Ft nem 

Összességében az a hogy itt az nem 
hanem az, hogy talán nem kellőképpen átgondolt 

elutasitsanak, aminek a végén Képviselő úr elmondhatja, hogy mennyi embemek 
segíteni, ha a rossz javaslatát 

Somlyódy Csaba: Köszöni Weeber úrnak a hozz<iszólás<it, immár ham1adik éve próbálkozik 
azzal, hogy ezt vahunilyen form<1ban ebbe a mederbe csatorm1zzák be. látszik, 
malmai lassan őrölnek ezt még megtenni. a Képviselő-testület 
igazából lefolytatni, akkor a három csak 

be, hogy nem ez a céL 70 OOO Ft kinek kevés, a 
hallották, hogy ez valakinek kevés és valakinek túl 

legboldogabb, mert volna több pénzt beállítani erre, mert tudja, hogy eHöl 
az igény Köbányim. hogy ez megtörténjen. keveset próbált meg, ezt a 
sikerül elérni. 

Eln.()k: Nem attól jó képviselők, vagy szorgalmasak, hogy valamit 
Elég volna csak jóL Tehát, hogy ezt még tízszer elköveti a 
kelti, ez a minőséget nem pótolja. clötet:ieszthct is, ez a Képviselő-
testület biztos. nem elfogadni, mert kezelhetetlen, 
tarthatatlan, szakmaiatlan. Jelezte már, nem szivcscn adna Kőbányáról Sopronba 
támogatást. venni kellene a és a szorgalmat ott beletenni, ahol kell a 
kellő felkészülésre, kellő gondossággal a munkát, akkor lehet 

0 -~ 

Ha valamit gyakran csinálnak az nem biztos, a vezet. Tovübbi nem 
jelentkezik senki, lezürja a 

Or. Krisztián.: A megelőző tekintettel, kéri, a Képviselö-testület 
szavazzon a módos:ítö javaslatról. 
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Eln(ik: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon a 17 4/ l. módosító 

.r 
ellens::avu:::at!al. 2 tartózkodással nem fogadja el a 
(HI. 23.) KÖKT hahirozat] 

Elnök: a 
meggyőződése. hogy 
renddetmódosításróL 

szavazzanak a 
egyik 

tovúbb erősíti ezt a hálót 

}(} 

!52/2017. 

rendeletalkotási javaslatról, 
hálóját 

Magyarországon sehol nem 
szocitHis települési támogatüsi Ionnákhoz 

előrcmozdulást bozhat bizonyos emberek élcthclyzctében. 
plus/kiegészítést. érdemi 

n.endeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ünkormánylat Képviselő-testületc 14 egyhangú 

az clőtet:iesztés l. mellékletében foglaltak szerint !S 

ellátásokról 3/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet mödosításáról 
önkonmínyzati rendeletet 

Elnök: A napirendi pont tárgyalásüt lez<irja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. ket·ület, Sárosi utca- Vasgyár utca- Vaspál,·a utca- Noszlopy utca ~mal 

határolt kerületi szabályzatáról önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Elöterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

nem jelentkezik senki, szavazzanak a renddetalkotási 

Remieletalkotás 
Föváros X. kerü1et Köbányai Önkormányzat 

szavazattal az előterjesztés l. mellékletében foglaltak 
kerület, Sárosi utca - utca - Vaspálya utca 
kerületi építési szabályzatáról önkormányzati 

Elnök: napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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---------------------------------- ------

9. napirendi 
A Budapest Főváros X. keriilet Kőb~ínyai Önkormányzat Képvisdó-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3l/201L (IX. 23.) ():nkonnányzati rendeid 
módositása 

E1őterjeszUi: Kovács Róbert polgármester 

Rendeieüdkot~is 

uu<t~J'"'" Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc 14 igen, 
szavazattal az előte1:jesztés l. mdléklete szerint megalko~ja a Budapest Főváros 
Köbányai Önkormányzat Képvisdö-tesHiletének Müködési szóló 
31/20 l L 23.) önkmm:1nyzati módosít:isáról szóló önkormányzati rendeleteL 

El:ni}k: napirendi pont tárgyalását lezárja. 

l O. napin:ndi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtú eHát~tsok 17. évi ()nktHtségének intézményi 

díjának meghatározása 
Előte:rjcsztő: \V celJer Tibor 

Elni}k: Hozzászölásra nem jelentkezik kéri, 

53/2017. (Hl. 23.) 

a döntési 

a Kiibá:nyai Szivárn1:ny Nonprofit Kft. ~mal n:níjtott személ)·es gondoskodást nyújU} 
ellátások intézményi téritési díjainali meghatározásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros kerület J...:..ölxínyai Önkonnányzat Képviselö-testülete a 

Nonprofit szociális személyes 
gondoskodüst nyújtó ellátások intézményi díjait az alábbiak meg: 

ütmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4055 Ft/nap/fö, 
hJ átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: Ft/nap/fő. 

átlagos ápolást. gondozást ellátás Ft/nap/fő, 
d) demens betegek ellátása: 4205 Ft/nap/fo. 

emelt szintű elhelyezést biztosító idösek otthona: 6 i 
f) szoeiális 420 Ft/nap/10. 
g) idősek nappali el látása: O 

idösek nappali ellátása : 420 Ft/nap/tO. 
i) demens nappali 

Ez a 2017. április l-jén lép hatályba. 

24 



gondoskod::1st nyújtó 
(HL 24.) KÖKT 

54/2017. (UL 23.) 

Nonprofit Kft nyújtott 
intézményi térítési díjainak rneghaüirozásáról 

ellátások önk<ntségének meghatározásáról 

Köb<'ínyai Önkom1ányzat Képviselö-testülete a 
a személyes gondoskodást 

meg: 
étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap. 

költsége: 644 Ft/fő/nap. 
nyersanyagköltsége: 640 

gondozás: 4497 Ft/fő/nap, 
e) játszócsoport 8 I 99 Ft/fő/nap. 

az 

2. A Képviselö-testület a Köbányai Humánszolgáltató Központban a személyes 
'"""'"U'V.U''-'""'·" nyújtó ellátások önköltségét az határozza meg: 

gyermekjóléti szolgúltatás: !)64 Ft/nap, 
gyermekek átmeneti otthona: 9407 

2017. április l-jén lép hatályha. 
4. HatályM a személyes gondoskod::1st nyújtó eilátások önköltségének ~~~--,_.~ ... 
szóló 16. (HI. 24.) KÖKT határozat. 

A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

gazdasági 
11. napirendi pont: 

t'V,f''7í'TT<~I nem rendelkező IHIIISil~Vli 
numl-mmegosztási megállapodás 

Szab ú 

Hozzászölásra nem jelentkezik senki, szavazzanak a döntési 

55/2017. (Ul. 23.) KÖKT határozat 
a gazdasági szervezettd nem rendelkező költségvetési szcrvcl{kel kötemlő 
munkamegosztási megállapodásrói 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. 

X. kerület Polgármesteri Hivatal 
munkamegosztási megállapodást az 

kerület Kőbányai Polgármesteri llivatal 
Egyesitett Bölcsödék kötendö 
tartalommal jöv<ihagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Munkamegoszíási 
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azonnal 
Feladatkörében vezetője a Gazdasági 

a gazdasági 
vezetői 

rendelkező költségvetési szcrvek 

r 2. megef:.::vez/J cc elliterjesztésben szerepl/Jvel. 

Elni)k: napirendi pont tárgyalását lezát:ja. 

napirendi pont: 
Budapest Főváros kedilet Kőbányai Önkormányzat funkcióinak 

dr. Szahó Krisztián jegyző 

Elniik: nem jelentkezik senki, szavazzanak a döntési 

561201 (Ht 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Fih·*iros X. kerület Kőbányai Önkonmínyzat kormányzati funkcióinak 
Inegállapihisáról 

igen egyhangú szavazattai) 
1. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testiilete a Budapest 
Föváros kerület Kőbányai Önkormányzat az l. melléklet 
határozza 

a határozat a nyilvántartásba vétel napján lép hat<ilyha. 
Hatályát a Budapest Föváros kerület Köbányai Önkormányzat 

testületének az Önkormünyzat jogi személy kormányzati funkcióinak ""··"'-"'"~'"!fJ"'l't··><.·h 
37/2016. (IL l KÖKT határozata, valamim az Önkormányzat 
funkcióinak megüliapításáról 37/2016. határozat mödosítüsáról szóló 235/2016. 
(VI. 23.) KÖKT 

l. a:: 7 (111. _ határozathoz 

Budapest Főváros kerület Kőbányai kormányzat kormányzati funkciói 

Megnevezés 

jogalkotó és ültalános 
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fenntartása 

üzemeltetése 

·---------·--··-



intézmény l évfolyamán tanulök neveléséveL 
működtetési feladatok 

működtetési feladatok 

092260 szakmai 

092270 
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96 106020 
107013 

és programok 

A napirendi túrgyalúsát 

napirendi pont: 
A térfelügyeleti 2017. április-december 

remiőrségi támogatás biztositása 
Előterjeszt(): dr. Sándor alpolgármester 

nem jelentkezik 

57/2017. (HL 23.) határozat 
a térfelügyeleti rendszer 2017. április-december havi mű.kiidtetésével iisszefüggő 
rendi.irségi támogatás biztositásán)l 
(14 igen, egyhangü 
Budapest kerület Köbányai a Budapest 
Fövúros X. kertilet Köbúnyai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapit~1nyság között a 
helyi közbiztonságot érintö feladatok tárgyában kötendő 
megállapodást az L melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza a 
polgármcstert a megállapodás aláfrására. 
HatMidö : azonnal 
Feladatkörében érintett a Köztertilet-felügyelet föosztályvezetőjc 

a Gazdasági vezetője 

A határozat l. melléklete míndenhen megef:.::vező a:: előlerje,Y:::tésben 

58/2017. (H t 23.) határozat 
a Budapest Fiiváros X. kerület Kőhiüt~'ai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőrfőli:apitányság között a közterületi térHgyelő rendszer használatáról 
megállapodásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Képviselő-testületc a 

kerület Rendőr-tZikapitányság között a 
térfigyelö rendszer tárgyában kötendö megállapodüst az L mellék!et 
tartalommal jóvúhagyja, egyben felhatalmazza a polgármcstert a megállapodás 
ilatáridő: azonnal 
Feladatköréhen érintett: a Köbányai Közterülct-felügyelet főosztályvezetöle 

a Gazdasági Pénzügyi vezetöje 
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l. me!léklete míndenben megegyedi u:: előterjes::!éshen 

A napirendi pont tárgyalását lez~üja. 

14. napirendi pont: 
A iakúki)zösségeii részére elektronikus megfigyelő létesítéséhez nyú,jtandó 

támogatás h·ánti 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor 

akinek az elöterjesztésscl kapcsolatban kiegészítése, van, 

Tóth Balázs: Kérdezi, a támogatási keret kicsivel több 
van-e arra, hogy ezt a pályázatot idén 

a felére pályáztak a 
lakóközösségek, 
maradék összegre? 

kiírják a 

Elnöli.: Természetesen, így szoktak eljárni, amíg a rendelkezésre álL illetve van, am 
k, az igények kicsit Az lakótelepeik igen lassan az 

telep rendelkezik a biztonságot crősítö eszközrendszerreL az 
támogatásávaL lakótelepeken kisebb az aktivitüs, bízik benne, hogy felzárkóznak az 
Újhegyi lakótelepiekhez. Tov<ibbi hozz<iszólásra nem jelentkezik senki, a 
döntési javaslatról. 

59/2017. (HI. 23.) határozat 
a Jakóközösségek dcktron.ikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyii,jtandó 
támogatás iránti elbírálásáról 
(14 igen. egyhangú szavazattal) 
1. Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete az elektronikus 

rendszer létesítéséhez nyüjtandó támogatásokról az L melléklet 
2. A Képviselö-testület az L mellékletben 

esetében a támogatási szcrződést ..... 
0

., ••. 

3. A Képviselő-testület az L mellékletben foglalt 
esetében a támogatási a nyertes 

köti A támogatási kifizetése ······ a szcrzödés szerinti esetén 
vállalkozó részére történik. 
4. A Képviselő-testület a polgármcstert hogy a megkötése a 
támogatás folyósításainint 
Határidö: március 31. 
Feladatkörében Főosztály Városüzemeltetési Osztály 

A lwtáro:::at l. az előrerjesztésben 
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Eln(Jk: napirendi pont tárgyalását 

i\ lakókiizösségek 
l napirendi pont: 

energiahatékonysága és megújuló energiafelhasználása 
növelését célzó beruházásainak támogatása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

nem jelentkezik senki, kéri, 
módosHó javaslat figyelembevételével. 

a rendeletalkotási 

hogy az előte1:jesztés mdléklettel 
az alábbiak 

,, 2. !nellék!et a::: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületéneli 

.. ./2017. 23.) határozata 

a iakóközösségei.;: lakóépületek energiahatékonysága és megújuióenergia-felhaszn1ilása 
növelését célzó támogatásához forrás biztosításáról 

kenilet Kőbányai Önkormányzat a Budapest 
Föváros X. került Köbányai Önkormányzat :2017. költségvetéséröL valamint egyes 
önkorm<cínyzati rendeleteknek a összefüggö módositásáról 17. 

önkormányzati rendelet finanszírozási (felhalmozási célú maradvány 
igénybevétele), valamint az egyéb felhalmozási támogatások 

11n!1nv7:n:~1n;>j!( "'"'~'L""''~' l 00 OOO OOO Ft-tal megemeli. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Jcgyzöi Főosztály vczetöje 

a Gazdasági Pénzügyi 

lndol~olás: A mödosító javaslat célja, hogy a rendelettervezet 
konstrukcióhoz biztosítsa a szükséges 

(179/L módositó 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros kerület Kőbányai Önkorm<lnyzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az előtetjcsztés l, me! lékletében foglaltak szcrint - a 179/1. módosítö javaslat 
figyelembevételével - megalkotja a lakóközösségek lakóépületek 
megújulóenergia-felhasználása növelését célzó üimogatásáröl szóló 
önkormányzati rendeletet 
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Kéri, a döntési 

60/2017. {IH. 23.) KÖKT határozat 
a lakóköúisségek lakóépiiideli energiahatékonysága és mcgií,juJócnergia-fdhasznáiása 
niivdését célzó támogatásához fornis biztositásárt}l 
(14 igen, egyhangú 
Budapest Főváros kenilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc 

X. került Köbányai Önkormányzat :2017. költségvetéséröl. 
rendeleteknek a összeHiggö szóló 

önkormányzati rendelet finanszírozási bevételeinek (felha1mozási maradvány 
igénybevétele), valamint az egyéb felhalmozási államhúztartáson 

""''L'-·'"''"' l OOO OOO H-tal megemeli. 
2017. április 15. 

Fc1adatkörében érintett: a Jegyzői vezetője 

a és Pénzügyi Főosztály vezetqje 

Elnök: napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napin:ndi pont: 
A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Gyermekek 

Óvoda, a Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda a 
1\Hszúka Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályázatása 

Előterjeszti): Kovács Róbert 

Elnök: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 

61/2017. (IU. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda, a Kőbányai Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda a Kőbányai 
1\Hszúka Óvoda álhíshelyének pályáztatásárúi 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc pályázatot ír 

az L melléklet szerinti tartalommal 201 augusztus 1-jétöl :2022. j 31 
határozott időre a Kőbányai Csodapók Óvoda 104 Budapest, Mádi utca 

b) a 2. mclléklct tartalomma] 17. augusztus 1 július 31-éig szó]ó 
határozott időre a Kőbányai Gépmadár (l Budapest utca 

c) a melléklct szerinti tartalommal augusztus 1-jétöl július 31-éig 
hat<írozott idöre a Kőh1:ínyai Gyermekek Óvoda (1 Budapest, Kada utca 
a 4. melléklet tartalommal 2017. 1 2022. 31 
határozott időre a Kőbányai Övoda Budapest, Kékvirág utca 

e) a melléklet szerinti tartalommal 2017. 2022. július 31 
határozott időre a K6bányai Kiskakas Óvoda (ll Budapest, Múdi utca 86-94.) 
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a 6. melléklet tartalommal 2017. augusztus 1-jétöl 2022. 31 
időre a Kőbányai Mászóka Övoda (l rln~•nc,. Ászok utca 1~3.) 

rnagasahb vezetöi tevékenységének ellátására. 
2. Az l. pont szerinti pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi .,..,_.,~,..,-

szerv internetes oldalán, az Emberi Eröforrások 
kerület Önkonnányzat honlapján 

a p<llyázók meghallgatásúra a pályázatok 
közalkalmazottak jogállásáról szólö 1992. törvény §(ó) 
bizottsügot hoz amelynek tagjftvá választja 
a) Almádi Krisztinát, 

Baloghné Stadlcr 
Tibor Pétert 

d) Dr. Fejér Tibort 
Gál Juditot, 
Lakatos Lajost, 
Mácsik Andrást, 

. Mátrai Gábor Imrét, 
i) Radványi Gábort, 
J) Varga Istvünt 
k) Vermes Lászlót. 
Határid ö: 
Feladatkörében érintett: 

A hatám::at 1-6. melléklete 

2017. június 
a Humánszolgáltatási 
a Jcgyzői Szernélyügyi Osztály 

megegyező az elrJterjesztésben ,'J'ZerephJvel. 

l~lnök: A napirendi pont tárgyalását lezá1:ja. 

napirendi pont: 

feladatokat 

A kőbányai intézmények alapító okinda módositása 
egységes szerkezetbc foglahísa 

Eliiterjesztő: dr. Szahú Krisztián .iegyzi} 

Elnök: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, 

62/2017. (lU. KÖKT határozat 
a kőbányai önliormányzati intézmények alapító okirata módosításá:ról 
egységes szerkezethe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Köbányai 
Csupa Csoda (11 0 l Budapest, Köbányai út 38.) alapító okiratát az 
foglalt tartalommal és a melléklct kiadja az 
alapító okiratot 
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2. Budapest Föváros X. kerület Köb{myai Önkormányzat Képviselő-testülete a Köbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) okiratát a 3. mellékletbcn 

tartalommal módosítja, és a szcrirlt az egységes szerkczctbc 
alapitó okiratot 
3. Budapest Föváros X. kerület Köbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest 
foglalt tartalommal módosítja. és a 6. 
alapító okiratot 
4. Budapest X. kerület Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest 
foglalt tartalommai mödosítja, a 8. 

okiratot. 

Önkormányzat Képviselö-testülete Köbányai 
utca 47.) alapító az 5. mclléklctbcn 

szerint kiadja az foglalt 

Képviselö-testülete a 
ok iratát a 7. 

kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 
Budapest Köbányai út 30.) alapító a 9. mdlékletben foglalt 

tartalommal mödosítja, és a 10. mclléklct nt kiadja az szerkczetbc foglalt 
alapító okiratot 
6. Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testiilete a 
Köbányai Hmm1nszolg:H1ató (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós ú1 ) alapító 
okiratát a n. mclléklctbcn foglalt tartalommal módositja. a 1 mclléklct kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
7. Budapest Föváros kerület Köbányai Cinkormányzat Képviselö-testülete a Köbányai 

Bölcsödék (ll 02 Budapest, Csoma sétány 
melléklctben foglalt tartalommai módosítja. a 14. mctléklet szcrint 
szerkezetbc foglalt alapító okiratot. 
8. Hatályát veszti a Bárka Humánszolgáltató alapító okirala módosításáról 

szerkezetbe foglalást1ról 37/2017. ( .) KÜKT határozat a Köbányai 
okirata módosításaról egységes foglalásáról 

KÖKT határozat. 
7. március 24-én lép 

1. a 62/2017. (lll. l<ÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ l /2017 /H 

Módosító okirat 
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március napján kiadott, K/15523/5/2016/H "'"'"'' ..... 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §~a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a ... /2017. 
23.) KÖKT határozatra ~a következők módosítom: 
.1. Az alapító okirat helyébe a következő lép: 
"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület 

Bihari út 12-től végig, Csákó köz, Fokos Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hídas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kistorony park, 
Klsmartoni út, Kőbányai út 45/A A, B, C, D-2 Lencse utca, Luca 
köz, Mázsa Mázsa utca, Monori 
15-től végig, Szállás köz, Szalonka 
utca, Vasláb utca, Vécs köz, Víka köz." 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
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L A költségvetési szerv vezetójének a 
Híváros X. Kóbányaí Önkormányzat legfeljebb öt év 

rneg nyíivános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat polgármcstere 
gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXllL 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba l 

3. Az alapító okirat 7. pontja törlésre 

Jelen rnódosító okiratot a törzskönyvi 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2017. 

Okirat száma: K///2017/H 

P.H. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

kell 

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nenueti köznevelésről 
2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Kőbányai Csoda 

aiapító okiratát a következök szerint adom 

költségvetési sze:rv 
székhelye, 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Csoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

2. A költségvetési sze:rv 
alapitásával és megszűnésével összefüggő :rendelkezések 
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2. L A költségvetési szerv alapításának 1980. 

2.2. A szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére szerv 

2.2.1. Budapest X. kerület K6bányai Önkormányzat 

22.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László 

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító 

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület 
testülete 

3.1.2. székhelye: 1 Budapest, Szent 29. 

Önkormányzat 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

székhelye: 1 Budapest, Szent 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésról CXC. törvény 
ellátja a helyi óvodai nevelést a gyermekkel sajátos 

igényú gyermekek 

4.3. A szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre 
gyermekek számára a év kezdő napjától, 
a gyermekek szükséges, a teljes 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről a gyámügyi 
szóló törvényben meghatározottak szerínt a gyermekek napközbeni 
óvoda zárva tartásának ideje a rászoruló gyermekek intézményen 
étkeztetésének biztosítása, 
a pedagógiai program végrehajtása során 
íntézm ényekkel, 

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek 
az illetékes szakértői bizottság véleménye 
együtt nevelhetó-oktatható autizmus spek1:rum 

ellátása, 
D az pszichés fejlődési zavarral tanulási, vagy 

magatartásszabályozási küzdő, a többi gyermekkel együtt 
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sajátos nevelési igényú 
véleménye alapján, 

ellátása az ílletékes szakértói 

g) speciálls tehetséggondozó programok hátrányos gyermekek 

tehetségpontként míiködhet. 

4.4. A kormánvzatí funkció szerinti me 'elölése: 

megnevezése 
funkciószárn 

··········-~---------·····--+---·--·-·········------------

i 013350 Az önkormányzati vagyormal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ; ___ _ 

·---------·---··--·········-----··---------

066010 Zöldterület-kezelés 

~-~_Q_9_11_1_0 _____ ~Ó~v~od~a=i~~=~~-=c.c~====~~,~~-~~--------------i 
091120 Sajátos nevelési igényú gyermekek ellátásának 

szakmai feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, míiködésí utca, 
Bihari út 12-től 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartani 
Kistorony park, Kőbányai út 45/A A, B, C, D-2 47 Lencse 
Luca köz, utca, Monori utca, utca, sor, 
út 15-tól végig, köz, Szalonka Száva utca 9-t6l és 14-t6l végig, Szita köz, Vaskó 
utca, Vasláb utca, Vécs köz, Víka köz. 

A sze:rv sze:rvezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének megbizási rendje: Az intézmény a 
Főváros K kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
időre bízza meg nyíivános pályázati eljárás Az intézmény a 
Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Az egyéb 
munkáltatóí jogkört Budap~st Főváros X. . Kőbányai Önkormányzat polg<'Írmestere 
gyakorolja Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 1992. XXXII L 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba 
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6. köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerintí megnevezése: nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési gyermekek óvodai 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő a költségvetési szerv pénzügyí-
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hívatal (1102 Budapest, Szent 
László 29.) eL 

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

feladatellátási megnevezése maximális gyermek-, 
! m +······························································································································································································································· +········································································································ : tanulólétszám 

6.3. A feladatellátást sz 

ingatlan círne 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Kelt: Budapest, 2017. március" ........... " 

helyrajzi 
száma 

38924/9 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar igazolorn, hogy jelen alapító 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 

Csoda Óvoda március .... napján kelt, 
alkalmazandó Kj ... f/2017 /H okiratszámú módosító okirattal szerínti 
tartalmának 

P.H. 

Magyar 

3. a 62/2017. 23.) határozathoz 

Okirat száma: K/ j /201 7/H 
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A Kőbányai Gépmadár Óvoda a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
Képviselő*testülete 31. napján kiadott, K/15525/5/2016/H 

oliiratát az szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) alapján - a ... /2017. t 
23.) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 
7. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés 
"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, múködésí területe: Budapest X. Dorogi utca, 

Dömsödi utca, utca, Fehér Gépmadár park, Gépmadár utca, 
köz, Gyakorló Gyógyszergyári utca, Határmalom utca, utca, Heves 

Hortobágyi Juhász utca, utca, Kerepesi út 49-től Keresztúri út 1-
146-íg, Ladányi utca, Malomárok utca, utca, Nagyicce Nemes utca, Örs 
tér Kőbányai oldal, Paprika utca, Pesti Gábor utca, Pogány Rákász 
Rákos-MA V-telep, Rákosvölgyi Rákosvölgyi út, Sárgarózsa utca, Terebesi utca, 
utca, Váltó Vízimalom Vízkerék utca." 

8. Az okirat pontja helyébe a következő lép: 
"5.1. A költségvetési szerv vezet<Sjének rendje: Az intézmény 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt 
időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. Kőbányai Önkormányzat mentí Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest F<Sváros X. kerület Kőbányai polgármcstere 
gyakorolja. Az intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIlL 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül 

9. Az alapító okirat 7. pontja tödésre kerüL 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2017. március" .......... " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

4. melléklet a 62/2017. (l! L 

Okirat K///2017/H 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes foglalva 
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évi CXCV. törvény 8/ A. és a nemzeti köznevelésről Az államháztartásról szóló 
2011,évi CXC,Tfir'UO'n' 21. § (2) bekezdése alapján a Kőbányai Gépmadár Óvoda 

Ln'C;.:.unSZerint adom ki: alapító okh·atát a 

A költségvetési szerv 
székhelye, telephelye 

1.1. A szerv Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Gépmadár utca 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának 1980. május 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, jogosult szerv 

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület 
Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László 29. 

A szerv felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv 

megnevezése: Budapest X. Kőbányai 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kéíbányai 
Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent tér 29. 

4. szervtevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 
alapján ellátja a helyi nevelést és a többi gyermekkel együtt 
igényú gyermekek óvodai nevelését. 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása 
gyermekek számára a nevelési év kezdi) 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek 
szóló törvényben meghatározottak szcrint a 
óvoda zárva tartásának a rászoruló 
étkeztetésének biztosítása, 

az óvoda! 

óvodai magába 
és a igazgatásról 

napközbeni 
gyermekek intézményen 

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttm(íködés más nevelési-oktatási 
intézményekket 

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

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral integráltan 
nevelhető beszédfogyatékos nevelési igényű ellátása, 

t) az pszichés fejlődési zavarral (súlyos figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) a többi gyermekkel együtt nevelhetó 
sajátos nevelési igényú gyermekek az ílletékes bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciálls tehetséggondozó prograrnek szervezése hátrányos helyzetú 

tehetségpontként 

funkció szerinti 

funkciószám 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

r---+-----····--·······--·-··--····..j--..:-fe:::.::lc::.ag_a_to_k _____ . __ _ ···········-···········----------·------------·-·-1 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

104060 

'---'---···L-"1=-cO:...c7_ ... 0.:....:8=-c0~.-------····---····L.:::E:..s:..é l:.t.v.:::e.nLf:'~n l ős é~f:>!§s egi t és é t cé lz ó tevé ke n ys é g ek és p ro gram g!S__ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, múködési területe: Budapest X, 

Dömsödi utca, Erdósí utca, Fehér út páros oldal, Gépmadár park, Gépmadár utca, Gyakorló 
köz, Gyakorló utca, Gyógyszergyári utca, Határmalom Heves 
utca, Hortobágyi utca, Juhász utca, Kabaí Kerepesi út 49-tól végig, Keresztúri 1-

41 



146-ig, Ladányi utca, Malomárok utca, Nagyicce 
tér KiSbányai utca, Pesti Gábor utca, Pogány 
Rákos-MÁV-telep Rákosvö!ovi köz J b..- j 

út, Sárgarózsa utca, Terebesi utca, 
Váltó Vízkerék utca. 

A költségvetési szerv szervezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének Az intézmény 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
időre meg nyilvános pályázati Az intézmény a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mentí Az 
numkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. gyakorolja Az intézmény vezetője a jogállásáról szóló 
évi XXXHL törvény szerínti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

évi XXXHL 

2 a Pol1ári Törvénvkönvvről szóló 2013. évi V. 

6. köznevelési intézményre vonatkozó .rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladat<1nak jogszabály · szerintí megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványole a szerv 
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehetó gyermek-, a köznevelési 

6.3. A feladatell<1tást 

ingatlan círne 

1 1106 Budapest, Gépmadár utca 392 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati ·o 

használati 

az ingatlan 
funkciója, 

da 
15 . 

. _..._...e-=-::..:.. .. _____ ~~--------'-- ----
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Kelt: Budapest, 2017. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011, (XII. 31.) Korm. 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében hogy jelen 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szavege megfelel az alapító okiratnak a 
Gépmadár Óvoda 2017. március .... napján 
alkalmazandó K/ l /2017/H okíratszámú 

napjától 
okirattal végrehajtott módosítása szf:'rinti 

tartalmának 

Kelt: 

PJL 

Magyar Állam 

Okirat száma: K/ //2017/H 

Módosító okirat 
A Kőbányai Gyöngyike Óvoda a Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat 

2016. március 31. napján kiadott, K/15548/5/2016/H számú 
alapító okiratát az államháztartásról szó!ó 2011. évi CXCV. törvény B/A. §~a és a nenueti 
l\.öznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapjáJi - a 

KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint míJfi~ositmm 
7. Az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés 
"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködési területe: Budapest, X. út, 

Albertirsai köz, Csílla utca, Fehér 1-13-ig, Gyöngyike utca, Hős utca, Hungária körút 1-3-
ig, Kerepesi út 47., MÁV-telep, Pongrác üt Salgótarjáni utca, Zách utca." 

8. Az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés 
"5.1. A költségvetési szerv vezet6íének megbízási rendje: Az vezetójét a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat legfeljebb öt év határozott 
idóre bízza meg nyilvános pályázati Az intézmény a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest r:őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármcstere 
gyakorolja. Az intézmény vezetóje a közalkalmazottak 1992. XXXllL 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba 

9. Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerüL 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjától 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2017. március" ........... !' 

43 



P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

6, melléklet a 62/2017. {ll!. KŐKT 

Okirat száma: K/ l /2017 /H 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

A költségvetési szerv 
telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: KiSbányai Gyöngyike Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Salgótarjání út 47. 

költségvetési szerv 
tnegszűnésével összefüggő rendelkezések 

1.3. A költségvetési szerv alapításának dátuma: május 15. 

1.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 

1.4.1. Budapest Fóváros X. kerület 

székhelye: 1102 Budapest, Szent László 29. 

3. A költségvetési szerv irányitása, 
felügyelete 

A költségvetési szerv irányító 

1.5.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület 
testülete 
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1.5.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László 29. 

1.6. A költségvetési szerv fenntartójának 

1 megnevezése: Budapest Fóváros X. kerület KiJbányai Önkormányzat 

1.6.2. székhelye: 1102 Budapest, 29. 

A költségvetési sze:rv tevékenysége 

1.7. A szerv közfeladata: a 2011. CXC. törvény 
alapján a helyi óvodai nevelést a nevelhető sajátos nevelési 
igénytí gyermekek óvodai nevelését. 

1 

1.9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
nevelési feladatok ellátása a korától a tankötelezettség 

legalább napi négy az óvodai nevelésre kötelezett 
számára a nevelési 

a gyermekek neveléséhez a óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelmér6l a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek az 
óvoda zárva tartásának ideje a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 
a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, 
nehézséggel gyerrnekek ellátása, 
az illetékes szakértői bizottság szakértói alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési 

gyermekek ellátása, 
f) az pszichés fejlődési zavarral (súlyos vagy 

magatartásszabályozási zavarral) a többi gyermekkel együtt nevelhetéí 
sajátos nevelési igényli gyermekek ellátása az ílletékes bizottság 
véleménye alapján, 
speciálls tehetséggondozó programok hátrányos helyzetü 

h) tehetségpontként múködhet. 
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0911 

091120 

091140 

~-+~0.,96015 __ 

096025 

Ll L A költségvetési szerv 
Albertirsai 

szakmai feladatai 

gyennekek óvodainevelésének, 

területe: Budapest, X. 
út 1-13-ig, Gyöngyike utca, utca, 

ig, Kerepesi 47., MÁV-telep, Pongrác 1-13-ig, SaJgótarjáni utca, Zách utca. 

5. sze:rv sze:rvezete működése 

1.12. A költségvetési szerv vezetőjének megbfzási rendje: Az intézn1ény a Budapest 
Főváros X. Kőbányai Önkormányzat legfeljebb öt év határozott 
időre meg nyíivános pályázati eljárás útján. Az intézmény 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti 
munkáltatóí jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyakorolja. gyakorolja Az vezetóje a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXllL törvényszerinti közalkalmazotti 

6. köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

1.14. A köznevelési 

1.14.1. típusa: óvoda 

1.14.2. alapfeladatának jogszabály szerínti megnevezése: óvodai nevelés, a 
gyermekkel nevelhető sajátos igény{í gyermekek 

1.14.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a 
gazdálkodási feladatait a Kőb;}nyai Polgármesteri 
László tér 29.) látja el. 

szerv pénzügyí
(1102 Budapest, 

1.15. A feladatellátási helyenként felvehetéí maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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1 
1102 Budapest, SaJgótarjáni út 
47. 

Budapest, 2017. március" .......... .. 

38911/2 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

100 

vagyon az ingatlan 
rendelkezés joga 

használati 

Az államháztartásról szóló törvény szóló 368/2011. (XIL 3L) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Állarnkincstár nevében igazol arn, hogy alapító 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda 2017. március ... napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/ //2017 /H okíratszámú módosító okirattal szerinti 
tartalmának 

P.H. 

7. me!lé!det a 62/2017. (fl!. 23.) KÖKT 
Okirat száma: K/ //2017 /H 

Módos okirat 

A Kőbányai Hárslevelű Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március napján kiadott, K/397 /8/2016/H 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. § alapján -a ... /2017. (HL 

KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint rnódosítom: 

7. Az 

A költségvetési szerv illetékessége, területe: Budapest, X. Bársonyvirág 
utca, Bojtocska utca, Borsika utca, Csillagvirág Dombhát Eszterlánc Ezüstfa 
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Hárslevelű utca, Jászberényi 94-t6l végig, út 148-21 
Köszméte utca, Lángvirág utca, Lovasvölgyi utca, Magyarfalu 
Napmátka Rézvirág utca, Szellőrózsa utca, Túzok utca, 
Tündérfürt utca, Vörösfenyő utca." 

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

A költségvetési szerv vezetőjének megbízás! rendje: Az intézmény vezetőjét a 
Fóváros X. kerület Kélbányai Önkormányzat legfeljebb öt 

meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az vezet6jét a Budapest 
X. kerület K6bányal Önkormányzat Képviselő-testülete menti feL Az egyéb 

munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. K6bányai Önkormányzat 
gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba " 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő napjútól kell 
alkalmaznL 

Kelt: Budapest, 2017. március" ............. " 

P.H. 

Okirat száma: K/ J /2017 /ll 

Alapító 

Kovács 
polgármester 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése a Kőbányai Hárslevelű 
alapító o Idratát a következők szerint adom 
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1. A költségvetési sze:rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest, Hárslevelú utca 5. 

költségvetési sze:rv 
alapitásával összefüggő :rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 

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

2.2.1.megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2.székhelye: 1106 Budapest, László 29. 

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

Budapest F6város X. kerület Önkormányzat Képviselö-
testületc 

3.1.2.székhclye: 1102 Budapest, Szent László 29. 

3.2. A költségvetési szerv h,,r",t-,.,,.r," 

3.2.1. megnevezése: Budapest X. kerület 

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

A költségvetési sze:rv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről 2011. CXC. 
alapján ellátja a helyi óvodai nevelést a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényíí gyermekek óvodaí nevelését. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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4.4. 

1 

A 

a) nevelési feladatok ellátása a 
kezdetéig, legalább napí 

számára a 

korától a tankötelezettség 
óvodaí 

b) a gyermekek neveléséhez óvodaí életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a védelméről a gyámügyí 

törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az 
zárva tartásának ideje a rászoruló gyermekek intézményen kfvüli 

étkeztetésének biztosítása, 
c) a pedagógiai program során együttműködés más nevelésí-oktatási 

intézményekket 
d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
e) az illetékes bizottság véleménye alapján a 

együtt nevelhető-oktatható autizmus zavarral 
nevelhető középsúlyos értelmi fogyatékos Down szindrómával élő 

ellátása, 
f) az pszichés fejléídésí zavarral (súlyos 

magatartásszabályozási küzdő, a többi gyermekkel 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciálís tehetséggondozó programok hátrányos helyzetú 

h) tehetségpontként mííkődhet. 

funkciószám 

013350 

··---·-

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 066010 :=+-'···: .. :: ... : ... :: .. = ....................................................... + Zöldterület-kezelés 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

091110 

091120 

-------·---

091140 

096015 

096025 

104037 
-

104060 

107080 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igény(í 
szakmai feladatai 

nevelésének, 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, m(íködésí X. kerület Bársonyvirág 
Bojtocska utca, Borsika utca, Csíllagvirág utca, Dombhát utca, 

utca, Hársleveiü Jászberényi 71-től és 94-től végig, Keresztöri 
Köszrnéte utca, utca, Legényrózsa 
Napmátka utca, Sulyom utca, Szellórózsa 
Tündérfürt utca, Vörösfenyő Zöldpálya utca. 

so 



5. szerv szervezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízás! Az intézmény vezetójét a Budapest 
Főváros X. Kőbányai Önkormányzat legfeljebb öt év 
id6re meg nyilvános pályázati eljárás Az intézmény a 
F6város X. kerület KéSbányai Önkormányzat Képviseló-testülete menti feL Az 
rnunkáltatóí jogkört Budapest FéSváros X. kerület KéSbányai Önkormányzat polgármcstere 
gyakorolja. gyakorolja Az intézmény vezetéS je a közalkalmazottak jogállásáról 
évi XXXllL szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

XXXHL 

A intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti óvodai nevelés, a 
gyermekkel nevelhető sajátos gyermekek óvodai 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő a költségvetési szerv 
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri (1 Budapest, Szent 
László tér 29.) eL 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehetó maximális gyermek-, tanulólétszám a 
intézmény 

hely megnevezése 

6.3. A 

1106 Budapest, 
5. 

utca 

Kelt: Budapest, 2017. március" .......... " 

i helyrajzi 
száma 

tagozat megjelölése 

42526/371 

gyermek-, 
tanulólétszám 

100 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XH. 31.) Korn1. rendelet 
5. § (4) bekezdése a Magyar Államkincstár ígazo!om, okirat 
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módosításokkal egységes foglalt megfelel az alapító okiratnak Kőbányai 
Óvoda 2017. március ..... "'napján 

Kl l 12017 fH okiratszámú rnódosító végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

9. me! léklet a 7. KÖKT 

Okirat száma: Kf l /2017 /H 

M dosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15558/5/2016/H számú 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján -a ... /2017. 
23.) KÖKT határozatra -a következők szerint módosít:om: 
7. Az okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködési területe: Budapest, X. H 

S-7., Kőbányai út 30., 43/A, 43/B, 45/A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 
Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros oldaL" 

8. Az alapító okirat 5.1. pontja a következő lép: 
"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 

Félváros X. Kóbányai Önkormányzat Képvisel6-testülete öt határozott 
idéíre meg nyíivános pályázati Az intézmény vezetójét a 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mentí Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
gyakorolja. Az intézmény a közalkalmazottak jogáll<~sáról 
törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül 

9. Az alapító oldrat 7. pontja törlésre kerül. 

módosító okiratot a törzskönyví 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2017. 
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PJL 

Kovács Róbert 
polgármester 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. és a nemzeti kö:mevelés:ről 
2011. évi CXC törvény 21. § bekezdése alapján a Kőbányai Moco:rgó Óvoda 

alapító okiJ·atát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési sze:rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, """ct•• v 30. 

sze:rv 
alapitásával és megszíinésével összefüggő :rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. sze:rv i:rányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.2. A 

3.1.1. megnevezése: Budapest F6város X. kerület K6bányai 
Képvisel6-testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Szent László 

szerv 

3.2.1. megnevezése: Budapest FiSváros X. kerület K6bányai Önkormányzat 

székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. tőrvény 
ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényú gyermekek óvodai nevelését. 

besorolása: 

Óvodai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.4. 

i) nevelési feladatok ellátása a gyermekek h<1roméves koriitól a tankötelezettség 
kezdetéig, legalább napí négy óra biztosítása az óvodaí kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év napjától, 

j) a gyermekek neveléséhez szükséges, a óvodaí életet foglaló 
foglalkozások biztosítása, a védelméről a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napl.:::őzbení 
óvoda zárva tartásának ideje a rászoruló intézményen 
étkeztetésének biztosítása, 

k) a pedagógiai program végrehajtása során együttmúködés nevelésí-oktatási 

l) különleges bánásmódot igényléS gyermekek, beilleszkedési, 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
az illetékes szakértéSi bizottság véleménye alapján a 
együtt nevelhetéS-oktatható autizmus 
látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült 
ellátása, 

küzdő, enyhe fokban 
igény(í gyermekek 

n) az egyéb pszichés fejl6désí (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
a többi gyermekkel együtt nevelhetó magatartásszabályozási 

nevelési igényú gyermekek ellátása az szakértéSi bizottság 
véleménye alapján, 

o) speciálís tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű 
részére, 

p) tehetségpontként mííködhet. 

Az önkormányzati 
feladatok 

való gazdálkodással kapcsolatos 
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Közmüvelődés - társadalmi részvétel 

feladatai 

Sajátos nevelési igényíi gyermekek óvodai 
szakmai feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködésí 
S-7., Kőbányai út 30., 43/A, 43/B, 45/A 

Budapest, X. kerület Hungária 
J-2, H-1, H2, K-1, K-2 

Kálmán körút p<'lratlan oldal, utca oldaL 

A költségvetési sze:rv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási Az intézmény 
Fóváros X. kerület Kéíbányai Önkormányzat legfeljebb öt 
ídóre bízza meg pályázati eljárás vezetöjét a 
Fóváros X. Kőbányai Önkormányzat Az 
munkáltatói Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak 
törvény szerínti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5.2. A 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éví XXXllL 

2 

6. köznevelési intézményre vonatkozó 

6.1. A köznevelési 

6.1.1. típusa: 

alapfeladatának jogszabály szerintí 
gyermekkel együtt nevelhető 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő a szerv 
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgánnesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László látja el. 

55 



6.2. A feladatellátási helyenként felvehetó maximális 
intézmény 

tanulólétszám a köznevelési 

megnevezése tagozat 

Óvoda 

1 
1101 Budapest, Kóbányai 

vagy a vagyon 
használati ·o oa 

használati jog 

az ingatlan 
funkdója, célja 

C ........ _.L_ ......• --·····~--····----··---·····~-...L..-···········------·---L·····-··-·-···-··-···-··-···L········~--------·' 

Budapest, 2017. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 
5.§ (4) bekezdése a Magyar Államkincstár nevében 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
Mocorgó Óvoda 2017. március ...... napján kelt, 
alkalmazandó K/ / /2017/H okiratszánni módosító 
tartalmának 

Kelt: 

P.H. 

alapító okirat 
az alapító okiratnak a 

végrehajtott módosítása szerinti 

Államkincstár 

11. rnelléklet a 62/2017. (lll. KÖKT határozathoz 

Okirat K/15880/./2017/IV 

Módosító o 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján 

kiadott K/751/9/2016/IV alapító okiratát az 2011. évi 
CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján - a ... /2017. határozatra 
figyelemmel - a következők sze.rint módosítom: 
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1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő lép: 

A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és a szociálís ellátásokról szóló 
1993. évi HL § bekezdés a (2) bekezdés a) pontja által 
meghatározott feladatok, ílletve a gyermekek a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. XXXL törvény 94.§ (3) bekezdés b) d) pontja által meghatározott szolgáltatások 
biztosítása, valamint az egészségügyról 1997. éví CLIV. törvény 1 § (1) bekezdése 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

besorolása: 

M.n.s. egyéb szociálís ellátás bentlakás n~Lkül ___ _ 

4.3. A szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vízsgálatával, egészségi állvpotának észlelésével 
alkvlomszerü feladatok 

b) A napi munkarenden kívül bekövetkez{) sürgősségi a 
állapotának észlelésével és ellen6rzésével összefüggö feladatok ellátás;;L 

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett alapellátással összefüggö 
feladatok 

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

a megel6zése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefügg{} 
f) Az anya a 0-3 éves gyermek véd ö női gondozásával összefüggő 
g) Az iskola-egészségügyi a védi'ínói a 3-18 éves korú gyermekek 

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefügg{} feladatok ellátása. 
h) A kábítószer-megelózés tevékenységeivet programjaival, koordinációjával 

feladatok ellátása. 
i) A valamely tevékenység végzéséhez előírt felkészítő képzésekkel 

(olyan oktatással és képzéssel összefügg{) feladatok ellátása, amelyek nem adnak 
hivatalosan elismert diplomát, a felnóttképzésí szerint szakmai 
képzésnek összefügg{) feladatok ellátása. 

j) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak 
étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

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

l) A saját otthonukban élö, idós koruk vagy demencíájuk miatt szociális 
támogatásra szoru!ó, önmagukról gondoskodásra részben személyek 
intézményi napközbeni eltátásával, annak ősszefüggő feladatok ellátása, a 
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefügg{) 

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

n) A gyermekjóléti központ keretében kórházi szociális munkával, 
szociálís munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti 0~'»"''"" 
iskolai szociális m1mkával ősszefüggő feladatok ellátása. 

o) Az életvitelszerú szálláshasználat szociális munka segítségével önellát<Ísra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történö ellátásával, valamint az és a 
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közösségi együttélés szabályainak képes hajléktalan személy éjszakai 
pihenését lehetóvé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító és 

támogatásával összefüggő ellátása. 
p) A koruk, állapotuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 

hajléktalanságuk miaU önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
jelleggel személyeknek nyújtott napi '"'""7

" 

me leg étkezésével kiflzetések teljesítése. 
q) A legfeljebb nyújtott, alapvetó 

gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása. 

r) A otthonukban éló, egészségi <1llapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő képes személyek az önálló 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása nyüjtott 
összefügg() feladatok ellátása. 

s) A vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízíshelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek családok az ilyen 
megszüntetése, valamint az életvezetési 
szolgáltatással összefügg() feladatok ellátása. 

vezető a krízishelyzet 
céljából 

t) Aszociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A funkció szerinti 

1 072111 

112 

3 072311 

072313 

074011 

6 074031 

7 074032 
··---~ 

8 074052 Kábítószer-megelözés ro 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli 

10 096015 

11 102031 

104012 
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109010 áltatásoki az atása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mlíködési területe: 
közigazgatási területe" 

Főváros X. 

2. Az alapító okirat a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv megbfzási rendje: intézmény vezetőjét a 
Budapest X. kerület KéSbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb év határozott időre bízza nyilvános pályázati eljárás útján. Az 
intézmény vezetőjét a Budapest Főváros kerület Önkormányzat 
Képvisel6-testülete mentl fel. Az munkáltatói Budapest F6város X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat polgármcstere gyakorolja. intézmény vezetője 
a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. szerínti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

3. Az alapító okirat 6. kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyílvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

Kelt: Budapest, 2017. 

P.H. 

12. 

Okirat száma: K/ j /2017 jlV 

Kovács Róbert 
polgármester 

a 63f201 7. {lll. KÖKT 

Alapító okirat 
módositásokkal egységes foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Közpm1t: alapító a következők szerint adom ki: 
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A költségvetési szerv 
székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Míklós 76-78. 

telephelyei: 

telephely 

1 Család- Mádi utca 86. 
~~~~~~~-~~~:.:~~~,~~~~-------~~: .. ~~~~~~~~ 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Salgótarjáni 47. 

2 Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

14 Orvosi rendelő 

15 Orvosi rendelő 

16 Orvosí rendeld 

17 Védőnői Szaigálat 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 

20 Központi ügyelet, 

Orvosí rendelő 

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
51. 

1 

1101 Budapest, Pongrác út 19. 
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költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

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

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat 

székhelye: 1102 Budapest, Sze nt László 29. 

A költségvetési szerv jogel6d költségvetési szervének 

1104 Budapest, Mádi utca 86. 

1102 Budapest, Kőrösí Csoma Sándor út 40. 
földszint 006. 

A szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület 
testülete 

székhelye: 1102 Budapest, Szent tér 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

Önkormányzat 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, László 29. 

A költségvetési szerv tevékenysége 

szekció 

4.6. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról a szociális ellátásokról szóló 
1993. éví HL törvény 86.§ (1) bekezdés c) e) pontja, a bekezdés a) 
meghatározott feladato!<::, illetve a gyermekek védelmér6l a gyámügyi igazgatásról 
1997. évi XXXL törvény 94. § (3) bekezdés b) d) pontja által meghatározott szolgá!tatások 
biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CUV. törvény § (1) 
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
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4.7. A költségvetési szerv fótevékenységének államháztartási 

szakágazat megnevezése 

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.8. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével ellenőrzéséve l, 
alkalomszerű feladatok 

b) A napi munkarenden bekövetkező sürgősségi esetekben a vízsgálatávaJ, 

egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 

c) Az alapellátás körében megszervezett 

A fogorvosi szakellátásokkal 

e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek 

a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő 

f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védónőí gondozásával összefügg() feladatok ellátása. 

g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a gondozásával, a gyermekek 

egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

h) A kábítószer-megelőzés tevékenységeivel, programjaivat koordinációíával összefüggő 

feladatok ellátása. 

i) A valamely tevékenység jogszabályban kötelezéS képzésekkel 

(olyan oktatással képzéssel 

hivatalosan elismert oklevelet, 

képzésnek minósülnek) összefüggő 

feladatok ellátása, nem adnak 

a felnőttképzési törvény szerint szakmai 

ellátása. 

j) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló 

étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

részére 

k) A rászoruló gyerekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének 

összefügg6 feladatok ellátása, 

l) A saját otthonukban élő, id6s koruk vagy demenciájuk miatt 

támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra 

intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok a 

gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek összefüggő feladatok ellátása. 

m)A család

illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok valamint a családsegítési 

és gyermekjóléti központhoz tartozó feladatok 

62 



n) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, 
szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgá!at által 
iskolai szociális numkával n<:<07<.>n 

o) Az életvitelszerő szálláshasználat és szociálís munka segítségével önellátásra 
hajléktalan átmeneti szálláson történő valamint az önellátásra és a 
közösségí együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy 
pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben biztosító 
azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 

A koruk, állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miaU önmaguk, 
jelleggel étkezés biztosítására nem 
meleg étkezésével összefüggő feladatok 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
személyeknek nyújtott legalább egyszeri 

kifizetések teljesítése. 

q) A legfeljebb napi négy órás gondoz8sí igényíí személy 
gondozási, ápolási feladatokat, életvitel fenntartásában, 

alapvető 

az ellátott 
lakókörnyezete hígiéníás 
vészhelyzetek kialakulásának 

megtartásában való 
megelózésében, illetve azok elhárításában 

segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefügg() feladatok 

r) A saját egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló 
fenntartása melleu felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
összefüggő feladatok 

a 

s) A szocíális vagy 
szoruló személyek vezetél a krizíshelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési megőrzése céljából 
szolgáltatással összefüggő feladatok 

4.9. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószárn 

funkció megnevezése 

:·····················+ ··············· 

63 



11 102031 

12 104012 

107052 

19 107053 

20 109010 

4.10. A költségvetési szerv illetékessége, müködési területe: Budapest 
közigazgatási területc 

szerv szervezete és működése 

X. kerület 

A költségvetési szcrv vezetőjének rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 

Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év 
időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti 
egyéb munkcíltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Önkorm/myzat 

polg<:írmestere gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 

1992. XXXIII. törvényszerinti közalkalmazotti jogviszonyba 

5.2. A szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony 

1 közalkalmazotti jogviszony 

2 

3 

Budapest, 2017. 

l 
· jogviszonyt szabályozó jogszabály 

a közalkalmazottak jogállásáról sz6ló 
törvén' 

a 

Az államháztartásról végrehajtásáról szóló 368/2011. 

évi XXXHL 

§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, jelen alapító 
módosításokkal egységes szerkezethe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2017 ......... napíán 2015. nuár 01 . napjától 
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alkalmazandó K/15880/./2017 /IV okiratszámú módosftö okirattal végrehajtott """-'"·"' 
szerinti tartalmának 

Budapest, 

P.H. 

··············---

Államkincstár 

a 62/2017. (lll. KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ j /2017 /IV 

Módosító 

A Kőbányai Bölcsődék a X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő~testülete által 2016. 21. napján kiadott 
K/16282/25/2016/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §~a -a (HI. 23.) KÖKT figyelemmel- a 
következők sze ri nt módositom: 

Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési sze:rv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 

székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi sétány 

Bölcsöde 
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----·-··----·····-··· 

Csodák Bölcsőde 1105 

.L!<őbár~yai Sziváry_ány Bölc~~~e 1106 i ' ~---+----···---~~-~-------~···· ----~ 

1l Kőbányai Bem József Altalános Iskola 
9 

1 
- tálalókonyha a hozzá kapcsolódó 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 

; hel riséuek 

Általános Iskola -
kapcsolódó 

Kőbányai Szent László Általános 
lskola- tálalókonyha és a hozzá 

csolódó hel ek 

Kőbányai Széchenyi István Magyar
Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
lskola- tálalókonyha a hozzá 

. csolódó hel ek 

1108 Harmat utca 196-198. 

1 Budapest, Harmat utca 

1105 Budapest, Kápolna 4. 

1101 Budapest, Üllői 118. 

1103 Kada utca 27-29. 

1106 Budapest, Keresztúri út 

Jászberényi út 89. 

1102 Budapest, Szent László 1. 

1101 Kőbányai út 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

1107 utca 5-7. 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma 
28-34. 
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2. alapító okirat 5.1. helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az vezetőjét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb év határozott idöre bízza meg nyilvános pályázati eljá útjárt Az 
intézmény vezetőjét a Budapest Föváros X. Kőbányai Önkonnányzat 
Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főv<1ros X. 
kerület K6bányai Önkormányzat polgármcstere gyakorolja. Az intézmény '"''"' 0

'" 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL törvény szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

3. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. 

jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyílvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: 2017. 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Okirat száma: K/ j /2017/IV 

Alapító okirat 
rnódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az álhnnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. alapján a Kőbányai Egyesitett 
Bölcsődék alapító okiratátakövetkezők adom ki: 

l. A költségvetési szerv 
székhelye, telephelye 

1.1. A szerv megnevezése: K6bányai Egyesített BöJcsódék 
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L2. A költségvetési szerv 
1.2. L székhelye: 11 Budapest, Csoma sétány 8. 

Kőbányai József Általános Iskola 
- tálalókonyha és a hozzá kapcsolódó 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 

István Általános -
1 Budapest, Harmat utca 196-198. 

kapcsolódó 1104 Budapest, Harmat utca 88. 

Kőbányai Janíkovszky Éva Magyar-
12 Angol Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola- tálalókonyha a hozzá 
1105 Budapest, Kápolna 

ka. csolódó hel ek 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-

13 Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
1101 Budapest, 

Iskola tagintéznlénye - tálalókonyha 

'~-+-- a h q~ zá kap_~soló9_§_h_e~l "-i_s, ..... ''-' "'-e_k __ -+---------·-··············

Kőbányai Kada Mihály Általános 
14 iskola- tálalókonyha és a hozzá 1103 Budapest, 

ka_ csolódó hel ek 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános 

út l 

utca 

4. 

15 Iskola- tálalókonyha és a hozzá 1106 Budapest, út 
_ kapc~;olódó helviségek 

l 
Köbányai Kertvárosi Általános Iskola 

16 , - tálalókonyha és a hozzá kapcsolódó 1106 Budapest, 
helvisé ·ek 

Kőbányai Szent L.1szló Általános 
17 Iskola - tálalókonyha a hozzá 

l ka csolódó hel isé ek 
1102 Budapest, László 

18 l Kőbánya~ Sz:rvátiusz Jenő Álta!ános 
Iskola - talaJokon ha es a hozza 

1101 Budapest, Kőbányai út 
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19 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Kőbányai Komplex Övoda, Általános 

20 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola - tálalókonyha és a hozzá 
ka csolódó hel :rek 

1107 Budapest, Gém utca 

Kőbányai Szent László Gimnázium-
21 tálalókonyha és a hozzá kapcsolódó 

1102 Budapest, 
28-34. 

Csoma Sándor út 

2. A költségvetési szerv 
alapitásával és megszűnésével :rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. január 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: 1102 Budapest, Szent László 29. 

3. A költségvetési szerv irányitása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest X. kerület Köbányai kormányzat 

Képviselő-testülete 

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

A költségvetésí szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Budapest Főv<.1ros kerület Kőbányai Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent ... ,M·-"·"~ tér 29. 

A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek a gyámügyi 
1997. XXXL törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által meghatározott szolgáltatás 
bíztosítása. 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Más költségvetési szerv végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok 
Felnőtteknek szervezett oktatással, összefüggő feladatok 

c) Az és a bölcsődei ellátásban résztvevők biztosított étkezésseJ 
feladatok ellátása. 
Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása. 

e) A korai fejlesztés szakmai múködtetési feladatainak ellátása. 
t) A bölcsódei ellátással, az idöszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a 

játékkölcsönzéssei kapcsolatos feladatok ellátása. 
g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A 

kormányzati 
funkciószárn 

kormányzatí funkció megnevezése 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
szol >áltatások 

2 095020 

3 096015 

096025 

104037 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, müködési 
közigazgatási területe 

Fóváros X. 

A költségvetési sze:rv szervezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott id6tartamra bízza meg nyíivános pályázati eljárás útján. Az 
intézmény vezet<Sjét a Budapest Főváros X. Kóbánya! Önkormányzat Képvisel6-
testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói Budapest Főváros X. 
Onkormányzat polgármcstere gyakorolja. Az intézmény a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXJIJ. törvény szerintí jogviszonyba kerül 
kinevezésre. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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1 

2 

3 

Budapest, 2017. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korn1. 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében hogy jelen alapító 

cnJ,Vhl\.cu egységes szerkezetbe foglalt szövege az alapító a 
Egyesített Bölcsődék 2017 ......... napján 
alkalmazandó K/658/./2017 /IV okiratszámö 

napjától 
okirattal végrehajtott módosítása 

szerintí tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar 

Elniik: A napirendi tárgyalását lezárja. 

l napirendi 
Akiibányai iskolák működését alapítványok a Komplex Óvoda, 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Spechilis Szakiskola támogatása 
Radványi Gábor alpolgármcstt·r 

Elnök: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a javaslatról. 

63/2017. (IH. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai iskolák működését alapítv~inyoli: a Komplex Óvoda, 
;\italános Iskola, Készségfejlesztő Si>eciális Szakiskola támogatásáról 
( 13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülele 
a) az Arany-Bánya Alapítványnak U 105 Budapest, Kápolna tér 4.) l 064 Ft, 
h) az Anmyüllö Alapitványnak (i l O l Budapest, Ül! ö i ll 9 Ft, 

az Egyesült Erövel ( Viribus Iskolai Keresztúri út 7-
9.) 2 260 083 
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az Együtt a Fekete 
196-198.) 812 

Általános Alapitványnak (l lOB Budapest, Harmat utca 

a Harmat 88 Alapítványnak a Harmat Iskola támogatására (1104 Budapest, 
utca X8.) Ft, 
az A Köbúnyaí 
34.) 106 335 Ft, 

Zenei Alapitványnak (11 02 Budapest, Szent 

a Alapítványnak (U06 Budapest, Jászberényi út 89.) 1 879 Ft, 
az Összefogás a Gimnázi Alapítványnak (ll BudapesL Körösi 

út 28-34.) l 598 172 
i) az Összefl1gva az Alapítv<inynak (1103 Kada utca 131 291 

.D Jenő Altalános Iskola Budapest Kőbányai 

Tanulóink Jövöjéért Alapítványnak (1105 Budapest tér l.) l 007 
/) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Újhegyi 1-3.) 1 530 Ft, 

a Dió Alapítványnak (1101 Budapest, llungária 5-7.) 2 719 077 Ft, 
a Tankerületi Központnak (!106 Keresztúri út A L 
emelet) a Köbányai Komplex Óvoda, Altalános Iskola. Készségfejlesztö Speciiilis 

uL'""·''""''"'H' támogatásának céljára 
támogatást nyi~jt a Budapest Főváros kerület Köbányai 
költségvetésérüL valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
módositás<irö! szölö (IL 24.) önkormányzati 12. melléklet 7. sora terhére. 

Képviselö-testület telkéri a polg<.lrmestert az l. pontban meghatározott elöinínyzatok 
átcsoportosítására a költségvetési átvezetés érdekében a 
íntézkcdések mcgtétclére, valamint a aláírására. 

azonnal 
Feladatkörében a Hum;;ínszolgáhatási 

a cs 

A napirendi pont t{írgyalását 

A PeterCerny 
19. napirendi 

a Beteg Komszül{}ttek Gyógyításáért civil szervezet 
támogatási kérelme 

\Veeber alpolgármester 

Elnök: Hozzászólüsra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatróL 

64/2017. (HI. 23.) hat~inwd 

Cerny Alapitvány a Koraszülöttck Gyógyításáért civil szc.rvezet 

igen, egyhangú szavazattaO 
Budapest X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Peter Cerny 

Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért ( Bókay J. 11. civil 
szervezet részére 300 OOO Ft egyszeri X. kerület 
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Önkormányzat költségvetéséröl, 
rende leteknek módosításáról szóló 

4. sora (Képviselö-testülct működési 
tartaléka) terhére. 
:2. A Képvisdö-tesHHet felkéri a polgármcstert a szerzödés megkötésére, az 
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési történő 

érdekében a szükségcs intézkedés megtétclére. 
Határidö: 2017. ;iprilis 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási 

a Gazdasügi és Pénzügyi FöosztMy 

Ehúik: A napirendi pont tárgyahísát lezárja. 

napirendi pont: 
támogahís*in)! pályázati kHrás 

Előterjeszti): Radványi Gábor alpolgármester 

Hozzászólás ra nem jelemkezik senki, kéri, a döntési javaslatróL 

65/2017. (IH. 23.) KÖKT határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásáról 

igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Fővúros kertilet Kőbányai Önkonnányzat ~épviselő-testülete a .,Púlyázat a 

építészeti értékek megőrzésének kiirását az 1. melléklet 
szcrinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselö-testűlet felkéri a polgármestert, hogy az l. pont pályázati tegye 
közzé. 
Határidö: 2017. március 31. 
Feladatköréhen érintett a Főépítészi Osztály vezetője 

A határozat l. mel!éklete mindenben a::: előterjes:::tésben 

Elnt}k: napirendi pont tárgyalását lezátja. 

2 L napirendi JHmt: 
Budapest X., ÍJ.ihegyi sét*íny kiirnyezt·tében létesítendő kiizvilágitási hálózat 

üdajdonjogának átruházása 
dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elntik: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a iavaslatról. 
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66/201 (Hl. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X.~ létesítendő kiizvilágitási hált)zatok 
tulajdon.iogának átruházásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Föváros kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest 

komplex keretében Hányató utca Gergely utca 
valamint a Harmat utca és utca szakaszon 

közvilágítási hálózatok tulajdonjogát térítésmentesen átruházza 
A a beruházások 

közvilágitüsi eszközök maradv<inyértékét maximum bruttó 3 347 Ft a Budapest 
X. Kőbánvai Önkormánvzat 2017. köhségvctésérö! szóló 3/2017. 

~ ~ .. ~ 

önkormányzati rendelet ll. melléklctének sora 
:::.A Képviselö-testület felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnai 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalásüt lez;:1rja. 

22. napirendi pont: 
A KUn:~.~·ezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtása a 7. 

Intédiedési Terv 
Elöter,jesztö: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászölásra nem jelentkezik kéri, szavazzanak a döntési javaslatróL 

67/201 (HL KÖKT határozat 
a Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési végrehajtásáról és a 2017. 

Intézkedési Tervről 
{14 egyhangú szavazattal) 
l. Föváros X. kerület Önkonm1nyzat Képviselő-iestiilete a 
Környezetvédelmi 2016. évi Intézkedési Tervének beszámolójút elfogadja. 
2. Képvisdö-tesiület a Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési az L 
melléklet szerint 
l!atáridö: 
Feladatkörében érintett: 

A l. mindenben 

Eln{}k: napirendi pont tárgyatását tezá1ja. 

vezetője 

a::: e!őterje.Y::::tésben 
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Tájékoztató a 
23. napirendi pont: 

kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. H-IV. havi 
likviditiisi helyzctériH 
Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólüsra nem jelentkezik 
nélkül lezárja. 

a napirendi tárcrvalását határozathozatal b, 

Budapest X. kerület Klihányai Önkormán.vzat Képvisel6-testiilete a Budapest 
F6város kerület Klibán.vai Önkormán~vzat 7 11-IV havi vúrható 
s::.ó!ó tájJ:koztatót megtál'j.,'}'ttlra. 

napirendi 
Tá.iékoztató a lejárt határide.ifi végrehajtott, a további intézkedést igénylő 

képviselő-testiHeti határozatairól 
Előtcrjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Eln(jk: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont 
nélkül lezárja. 

Budapes·t Fliváros 
ílletve u 

megtár,L,')YJita. 

25. napirendi 

Képvise/6-testiilete a 
képviselő-testilleti 

határozathozatal 

A Budapest keriilet Kiibányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésérc vonatkozó kérelmek 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ElnöJ<: Hozzászölásra nem jelentkezik 
néiküllczürja. 

Budupest F'őváros 
Klfbányai Önkormimy::af 

kérelrnekr6! tárJ:,.ryú e/őterje;.;ztést 

a napirendi pont 

Önkormányzat KépvisellJ-restiilete 
álló lakások 
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napirendi pont: 
A Budapest kerület, utca szám aJatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség elidegenítésére vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

HozZ<iszólásra nen1 
lezáría. 

senki, a napirendi pont tárgyalását haUirozathozatal 

ÖnkormányzaT Képviselő-testülere a 
kerület. utc·a .:;._ szám alatt nem céljára s:::olgúló 
vonatko:::ó kérelemről tárgyú előterjesztési megtár,t,ryalta. 

27. pont: 
A Budapest X. keriHet, Gyakorló köz X. emeletén lévő ingadan eiidegenitése 

Előterjesztő: d:r. Pap Sándor alpolgármester 

Elntik: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pont tárgyalását hat<:hozathozatal 
nélkül lezárja. 

68/2017. (HL 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló 7. X. emeJetén lévő ingatlan elidegenítéséről 
(!4 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisdö-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest kerület Gyakorló köz 7. emeletén 
39210/42/AJ189 helvraJ'zi ingatlant a részére elidegeníti. ' ~ ~ 

'~ Képviselö-testület az ingatlan vételárát 13 857 OOO Ft összegben határozza 
3. /\ Képviselő-testület engedélyezi a 13 OOO összegű vételár 70%-ának, azaz 
9 699 900 Ft összegnek részletekben történö megflzetését. 
4. A vcvö a 2. pontban meghat<:írozott vételár - 4 157 
szerződéskötéskor, a tennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal 
tizenkét havi egyenlö ·······812 271 Ft/hó ··· köteles 
5. A Képviselö-testület felkéri a Köbányai Vagyonkezelö Zrt-t az ajánlati jogosult 

történö kiküldésére és az adásvétel i megkötésére. 
11atárídö: április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági Föosztály 

a Kőbányai V agyonkezelő vezérigazgatója 

A napirendi l)Ont tárgvalását lezár]· a. í .._ .,1 ~ 
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pont: 
alatt tahiiható ingatlanok eUdegenitése 

Pap Síindor alpolgármester 

D:r. Szabó eladásra 
szeretné felhívni a 

hatürozattervezet meUéklete szerinti ki fogják 
módosításról van jelenleg is tartalmazza az előte~jcsztést 
azokat az információkat amelyek az ingatlanok a 

fontos információt 
az információval a 

lényegi tartalmi 
a mellékclt értékbecslés 

Nevezetesen arról van szö, hogy két ingatlant javasol az előte~jesztés 
ingatlan tekintetében korábban történt egy telekalakítás egy közterületi 
került ebből az ingatlanbóL viszont a kerítés most is a helyen van, tehát az ingatlanhoz 
kerített a használó korúbban egy közterületrészt Nyilván erre külön is felhivják a 
felhívásban, a másik ingatlan tekintetében ugyan nem még 
szabályozási terv ott is tartalmazza az erre vonatkozó előírást. Tehát ha ezen 
tevékenvség folvna vaov enncdélyköteles tevékenvséo folvna, akkor a közterületi sávnak a 

J ... _.. J ' b.... 5 .... b "' 

kell kiolvashatóak a mellékelt 
ki fogják emelni. Úgy gondolja, hogy 

Tóth Balázs: Az a kérdése, hogy ez a árat nem befolyásolja? 

Nem. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem befolyásolja, tehát a mérctck, az értékbecslés szerinti 

változatlan, ezt a felhívúsban, mint '"''"''" fiavelembe b. införmációt szükségesnek 
tartjük kiemelni. 

Somlyódy Jelzi, hogy <Hlampolg<1ri megkeresés 
továbbra is be van adva egy olyan bírósági peres eljürás. Ma reggel az 
telefonon és úgy tudja, hogy mind a Polgármester urat, mind G::íbor alpolgármester 
urat, mind Jegyző urat megkereste ezzeL azzal az információval, kért hogy 
tolmácsoljon a testületi amíg ez a per le nem zárul ne érje az 
Önkormányzatot, előre megfizetett bérletidíj formájában fel kibérelni ezt a 
helyiséget a cégén keresztüL az infonm1ciót hogy Alpolg<hmester úr megkapta ezt 
a dokumentumot, nem így van-e? Valamint azt az információt 
felépítmény, ami az ingatlanokon van, az nem az Önkormányzat 
idegen tulajdon, viszont az érték megüHapításánál épület tekinletében ez 
érték kialakíUísánál, tehát felvetödik, hogy olyan értéket akarnak mm nem az 
Önkormúnyzaté. Kérdése, hogy ezt valaki, vagy tudna abban 
három ingatlan most kinek a tulajdonát képezi, ami értékként szerepel az 
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Elntik: Valóban kapott egy magánszemélytől levelet, Alpolgármester úr is kapott 
éjszaka. Képviselő telefont kapott. illetö magánszcn1ély arról t<\iékoztatta-e 

hogy korábban az bé ingatlan vonatkozásában megfizettc-e a sokmilliö forint 
tartozását? 

Somlyódy Csaba: Tisztázták tegnap, hogy az állampolgár vitatja azt a dolgot, 
az ()nkormányzat tartozik neki. a per errő! is szólna az ő Ebben '"''-''L·""~"-~' 
nem tud tenni, mcrt nem a magyar bíróság, de mindenesetre az üllampolgár arra hivatkozik, 

pont fordított a helyzet az informücióval rendelkezik. 

Az illető állampolgár megítia a levelében, hogy nem az Önkorrnányzatlól 
tartoz<ist, hanem polgári elj:inísban <ill mással. Már ott hibát köveiett az 
<íHampolgár, hogy a csaiúdjával, miközben a Tulajdonosi Bizoitsúg elnöke voit az édesapja, 
üzleti kapcsolatba került, talán ezt nem volna szabact Még nagyobb hibát el az 
illető állampolg~ír hogy az Önkonnányzat nz általa használt ingatlan 
vonatkozásában nem fizette meg a bérletidíjat hosszú-hosszú éveken tízmillió 
nagyságrendű tartozást !elhalmozva. Nem véletlen. hogy a 

peres elj<hásban az ingatlan kiürítését, a tartozás megfizetése irányában 
is megtette a megfelelö jogi lépéseket Ezek után kellöen poüítlan dolognal tartja. hogy az 
illető magánszemély még az Önkonnányzattól bármit is igyekszik számon kérni, miközben 
igen vitatható módon sok százmiliíö forint nagys:1grendben keretében jutott 
megrendeléshez döntéshozóként a Köbányai ÖnkormányzattóL Az meg különösen vitatható 
do!og, hogy úgy ingaHanokat a Halas utc::iban. amely messze túlmegy etikai 
jogi határon. 

Radványi Gábor: Valóban megkapta ezt a öra 09 perckor a testületi 
örüvaL azt ma olvasta el. Ugyanazt a levelet kapta, Polg<irmester úr is. Egyébként az 
elöteríesztés való lehetöséget elöte1jesztés. a magánszemély 

kifizet, de valószínűleg nem. hiszen a 8 millió sem 
a Köbányai Vagyonkezelö az elmúlt idöszakban. 

az árverésen o IS vehetne. levélben egyébként azt is taglalja, bérbe 
venné, majd azt követően hosszú távon akár meg is vásárolná a területet Azt """]""''" 
azzal. a Képviselő-testület meghozza ezt a döntést millió forintos 
biztosítanak. ha a magánszemély nem zárja ki magüt a 
árverésbőL akkor ő is nyugodtan pályázhat Ehhez 
alpolgármesternek írni. 
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Dr. Szahó Krisztián: A peres illetve a tulajdonnal kapcsolatos kérdés 
összefüggésében szeretne két információt elmondani. Ahogy a tegnapi bizottsági is 
elmondta, a keresctlevelét a érdemi 
vizsgálat nélkül elutasította, azóta a bíróság nem az Önkormányzatot 

benyújtásáról. Természetesen, ha erről az Önkormányzat tájékoztatást 
kap, akkor levonni az erre vonatkozó következtetéseket egy felhívás 

közzététclét önmagában nem akadályozza, önmagában az értékesítési scm akadál A 
tájékoztatást tudomásul a Képviselő-testület döntését ez nem 

A kérdés. Az előterjesztésben is megtekinthető 

az ingatlan tulajdoni lapja. hogy az ingatlanok teljes tulajdoni 

az Önkormúnyzaté. Önkormúnyzat nem is járu1t vegyes tulajdon '·"""'"'"'-"""''"' 
arra bizonyíték. hogy a korábbi egyébként nem azonos a 

az gazdasági voh, tehát semmilyen bizonyíték nincs arra, 
felépítmény nem az Önkormányzat lenne. sőt ellenkezőleg a Polgári 

Törvénykönyv szerint, ha eltérő megállapodás nincs. a létesített felépítmény a 

telektulajdonos tulajdonába kerül, nekik erre vonatkozóan vannak információik ez az 
<1Háspontjuk. 

További hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri. szavazzanak a döntési javaslatról. 

69/2017. (IH. 23.) KÜKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőér utca 10. és alaH található ingatlanok 
didegenitéséről 

(ll igen szavazattal, 3 tartózkod<issal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete 
együttesen értékesíti a Budapest X. kerület. Köér utca 10. (helyrajzi száma: 41566) 
utca (helyrajzi száma: 41565) szám alatt tahílható ingatlant 
2. A Képviselö-testület felkéri a polgármcstert az L szerinti felhívás 
közzététclére az árverés lebonyolítására. 
3. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, az eredményes az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
11atáridő: 2017. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Főosztály 

a Köbányai V agyonkezelő vezérigazgatója 

l. melléklete mindenben megegve:::ő a::: előterjesztésben 

A napirendi pont t<irgyalását lezárja. 

29. pont: 
Budapest X. kerület, Üllői út 124/b szám alatt nem lakás célj~ira szolgáló 

használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sámlm~ alpoigá:rmester 
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Elnök: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, C"?'.'"'> Cr? a döntési javaslatróL 

70/2017. (IH. KÖKT határozat 
a Budapest keriilet, Üllői út 124/b alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatba adásáról 
( 14 egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros kerület Önkormányzat 
kerület, Üllöi 124/b szám alaHi. 62 alapterületű (helyrajzi nem 

céljúra szolgMó hdyiséget a Köbányai Z11. (ll 07 Budapest, Ceglédi utca 
30.) részére parkolásüzemeltetési feladatok ellátása céljára 2017. április 16-átói 
időre, 3 hónapos felmondási idö kikötéséveL térítésmcntes használatba 

A Köbányai Vagyonkezelö Zrt. a helyiség használatával kapcsolatban Jelmerülö ""~"''"~ 
költségeket köteles a szolg<Htatók részére megfizetni. 

A Képviselő-testület felkéri a 
kapcsolatos szerzödést a Köbányai 
Határidö: 
Feladatkörében 

polgármestert, hogy az 
Zrt.-vel kösse 

2017. április 15. 
a G-azdasági és Pénzügyi 
a Kőbányai Vagyonkezelő 

Elnöl\:: napirendi pont tárgyaláslit lezárja. 

30. pont: 

használatba adással 

A magántulajdonban lévő, önkormányzati tulajdomJ. ingatlanon álló garázsok 
albetéteinck értékesitése 

Előter,jesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Eln(}k: Hozzászölásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a javaslatról. 

71/2017. (UI. KÖKT határozat 
a magántulajdonban lévő, önkormányzati 
aibetéteinek értékesítéséről 

ingatlanon álló garázsok 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
albetéteket elidegenítésre jelöli ki: 

Képviselö-testülete az ahibbi 

l. Füzér utca 33., 39074/0/B/14, 
2. Füzér utca 54/a, 38977/3/Bíl, 
3. Gergely utca 17., 41751/0/A/2, 
4. Gergely utca 82-88. (Kada u. 43.). 4 

Gergely utca 82-88. (Kada u. 43.), 41671/9/E/92, 
6. Gergely utca 82-88. (Kada u. 43.), 41671/9/E/94. 
7. Gergely utca 82-88. (Kada u. 43.). 4 
8. Gyömröi 42206/0/A/ 
9. Harmat utca 26/a, 41332/5/B/6. 
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Harmat utca 41332/5/B/9, 
lL Harmat utca 41301/2/A/16, 
12. Hathúz utca l-lL, 39210/8/H/2. 

Hatház utca ll., 3 921 0/8/H/4, 
Hatház utca l-lL 39210/8/H/5, 
Hatház utca 1-1 

16. Hatház utca 1-1 
17. Hölgy utca 33., 
18. Kada utca 98., 42087/5/B/3, 
19. Kelemen utca 5 .. 4 
20. Kelemen utca 5., 41549/0/A/8. 
21. Korponai utca 1 38945/0/D/1, 
22. Korponai utca 12., 38945/0/D/2, 
23. Ónodi köz 5 .. 39164/0/C/1. 
24. Petrőezy utca 42., 41985/0/ A/2, 
25. Petrőczy utca 42 .. 41985/0/ A/3, 
26. Román utca 41796/0/C/54. 
27. Salamon utca 4., 41855/0/B/1 
28. Salamon utca 4 .. 41855/0/B/1 

Salamon utca 4185510/B/15, 
30. Salamon utca 4., 41855/0/B/9, 
31. Sörgyár utca 46-48.. 41037/4/A/19, 

Sörgyür utca 
Sörgyár utca 

2. A Képviselö-testület az l. pontban kijelölt ingatlanok vételárát az alhetéthez tartozó 
telekterület értékének figyelembevételével 18 Ft/m2 összegben határozza meg. 
3. Képviselö-testület felkéri a Köbányai VagyonkezeléS Zrt.-t az felhívás jogosultak 

történő kiküldésére és az szerződés megkötésére. 
Határidö: 2017. december 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi 

a Köbányai VagyonkezeléS 

Eln(}k: A napirendi pont tárgyalását lezá1ja. 

AzMH 
31. napirendi pont: 

Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi 
adományozása 

Előtc:rjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

BuJapest F6város keriilet Kőbányai Önkormány::af KépvLvelő-ie"'·tülefe a Afötv. 
beke::dé.Y aJ pontja alapján ::árt ülésen a 3!. 
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32. napirendi pont: 
váHaikozú kiSzterület-használati ügyben benyújtott méltányos1uigi 

kérelme 
Előterjcsztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormún:vzat Ktipviselő-tcstülete a 
bekezdés pontja alapján zárt ül{~;en a 32. 

ZÁRT ÜLitS 

33. napirendi pont: 
A Petim Sándor Művelődési Hál közterület-haszmUati hozz:íjándás iránti kéreime 

Előterjeszti}: Kovács Rt'ibert polgármester 

Képvisellf-tes!iilete a 
a 33. napirendi ponto!. 

-16 . . << 

Budapest FoFáros 
pontja 

ZÁRT ÜLÉS 

napirendi pont: 
alapján köztcriiJet-has:málati díj megállapUása 

Kovíics Rt)bert polgármester 

Önkormány:::at Képviselő-tes·tiilete a 
túrgvalja a 34. napirendi 

ZÁRTÜLÉS 

35. napirendi pont: 
Az 1105 Budapest, Vörösdinka utca 3. alatti Társasház közteriHet-használati 

ügyében benyújtott díjcsökkentés irányi méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Rúbert poigM·mester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bekezdés a) pontja alapján :::árt idésen a 35, "'/"'""'d 

ÜLÉS 

36. 
Szodális tárgyú fcilebbezések 

Előter,jesztő: Wecber Tibor alpolgármester 
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Budapest FeJváros X kerület Kőbányai Önkormúnyzat Képviseilf-testülete a Miitv. -16. :-,': (2) 
beke:::dés a) pontja alapján zárt ülésen tárgvalju a 36. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

37. napirendi pont 
Erdei Napsugár kérelme kapcsán közterülct-használati díjtétel megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Fffváros X keriilet KcJhányai Önkormány::at KépviseleJ-testülete a Afötv. 46. ,.,~· {2) 
bekezdés a) pon(ja alapján ::árt idésen társ,_ryalja a 3 7 napirendi pontot. 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja. hogy a Képviselö-testület az elfogadott 
napirendjét megtúrgyalta. A Képviselö-testület munkaterv szerinti ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés hefe,jezésének ide.je: l 0.50 óra. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előtetjesztések (elektronikus adathordo:::.ón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordo:::ón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZl\1SZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzők()nyvének részét képezik. 

ínísban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszölalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. március 23-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 
---- LdL 
~·Jt···········"········ {~ ...................................... . 
~~t~ ··· . l 
· 7 ·········1 ···~·························· 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

..... '.r.···········97YJ········· 
-:~.C~·········· · 

_,~ 

6. Gál Judit 

8. Mácsik András ··················································· 

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

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

·····ú.p····························· 
;;p······; ·· .·····(··;·· ~ ··········· 

~-··························· 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

----~? ~ 
::l~:&J.,:s;:.····.::.::: 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

16. Varga István 

..... v.td.;4 .. J;f.~r: .................... . 

.... 4.0:(-.0:: ............................ . 
~~ 6j 

15. Tubák 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 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálrnánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Dr. Szüts Korinna 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

................. ~ ............................ . 

.................. '.'·'/ ····························· 

··················································· 

··················································· 

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

!:-:~> ••••• l...:Ji\ •• Lf;-, .................................. . 

...... f?.q~A.; ................................... . 
·············~~····················· 

. :-~ .... /~ ........ .. ~ ................. . 

:::.:~::·:::::.::::::.::::::·:·:·::· 
-~···························· 
~-~.___, 

:::::~:::::::::::::::::::::::::::::: 
~ .CJJ..~~ · '· ... h-?:t?~bf?.: ......... ... .... . 
. \~ .. ...... .. ...... ... ... .... ........ . 

···~································· 
··········· ········································ 
&~ ··················································· 

·········· ········ ·········· ···· ·· ··· ···· ···· ··· ··· 

··········· ··············· ······ ··· ····· ·· ···· ··· ·· 
(' "' .7-b.G< ... {~ ............ ................. . 

........... ~1 ; . } ............ .. ............... . 

··················································· 

.~ ....... : ................................... . 
··················································· 

··················································· 
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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 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 

... .................................................... 

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

··· ·································································· 

··················································· 

··········· ········································ 

············· ···························· ·········· 

···················································· 

··················································· 

··································································· 

··················································· 

···················································· 

. ····· ·················/·?···· ········· ······: :····················· 

i0/. 
····················· t ··· .. . ............................ . 

······················· ···························· 

···················································· 

···································································· 

···································································· 
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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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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

VVygockiRichárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula .................................................... 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

"A "Digitális közterületi műszaki térkép készítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, 
az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

szóló döntéshez, 

amely a 2017. március 23-án megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter x· 
4. dr. Fejér Tibor 

6. Gál Judit x 
5. Gazdag Ferenc x 
8. Mácsik András 

7. Marksteinné Molnár Julianna x· 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
l O. dr. Pap Sándor x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor y· 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István x 
17. Weeber Tibor )( 

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. 

polgármester 


