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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
április 27-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. l. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte 
Gazdag Ferenc 
Patay-Papp Judit Vivien 
Tubák István 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

Előadó: 

F őépítészi Osztály Mozsár ~~f""....:.c--p.o4-!.:::::..:...::::..+.!L:::.._~~~~ 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Rappi Gabriella 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
Humánszolgáltatási Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Jegyzői Főosztály dr. Szüts Korinna 
Kőbányai Közterület-felügyelet Fodor János 
BRFK X. kerület Rendőrkapitányság Gyetvai Tibor 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Némethné Lehoczki Klára 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Szabó László 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Lajtai Perenené 
KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Hancz Sándor 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Győrffy László 

Meghívottak: 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
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Habináné Musicz Erika 
Kálmánné Szabó Judit 
Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. Tóth Enikő 



Jegyzői Főosztály 

Polgármesteri Kabinet 
Budapesti Rendőrfőkapitányság 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

dr. Ács Viktória 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Éder Gábor 
dr. Szabados Ottó 
V árad i Eszter 
Dobrai Zsuzsanna 
Dr. Kuczik J án os 
Deézsi Tibor 
Beszedicsné L. Anett 
Locskai Ágnes 
Eszenyiné F. Ágnes 
Szatmári Gáborné 
dr. Rajháthy Beatrix 
Pusztai Csaba 
Varga Eszter 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. Papp Lászlóné Sándor Valéria 
Morassi László 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 14 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatást ad az elmúlt időszak fontosabb eseményeirőL 
Felhívja a figyelmet arra a kis füzetre, amit minden képviselőtársa megkapott, és amely füzet a 
kőbányai eseményeket összegzi a Szent László emlékév alkalmából. A Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Szent László ernlékévnek nyilvánította a 2017-es évet, a lovagkirály trónra 
lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Köszöni a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kolturális Központnak, hogy elkészítette a kiadványt és ebben összegezték 
rnindazon programokat, amelyben szerelnének ez évben tisztelegni a lovagkirály előtt. 
Április 10-én megjelent a Magyar Közlönyben egy régen várt kormányhatározat, ami arról szál, 
hogy Kőbányán épülhet egy új egészségház, rnelyre ebben az évben a Kormány valarnivel több 
mint 420 rnillió forintot szán, ami az előkészítés, terveztetés költsége, amely már elvezethet a 
decemberi munkakezdéshez. A következő költségvetési évben a nemzetgazdasági rniniszter 
feladataként jelölte meg a kormányhatározat, hogy valarnivel több rnint 2,5 milliárd forintot 
tervezzen be a jövő évi költségvetésbe, amely a megvalásításra szánt forrás. A következő évi 
költségvetésben az Egészséges Budapestért Program keretében közel 800 rnillió forint 
eszközfejlesztést irányoznak elő, az új járóbeteg szakellátó új eszközökkel lesz felszerelve. A 
tervek szerint a Maglódi út - Lavotta utca sarkán fog megépülni az új ellátó intézmény, 50 
férőhelyes mélygarázzsal, illetve felszíni parkolókkaL Ez orvosszakmai szempontból a 
legésszerűbb rnegoldás. A tervek szerint a fejlesztéssel a Bajcsy Zsilinszky Kórházban a 
jelenleg fekvőbeteg osztályon folytatott ambuláns ellátás megszűnik, és az az áldatlan állapot, 
ahol a kismamák, szülőnők, gégészeti osztályon fekvők között az utcai ruhában járó-kelő 
betegekjelenléte zavarja a fekvőbeteg ellátást. Ez a helyzet megszűnik és az új járóbetegellátás 
fogja rnindezt biztosítani. 
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A kormányhatározat arra is kitér, hogy ne csak a kőbányai egészségügyi intézménnyel 
foglalkozzon az illetékes államtitkár, illetve Miniszter úr, hanem egész Budapest területén 
vizsgálni fogják, hogy lehet-e fejleszteni a járóbetegellátás rendszerét. A jelenlegi rendelőről 
nem rendelkezik a Kormány ebben a határozatban, csak annyit fogalmaz meg, hogy az új 
rendelő átadását követően két hónapon belül kell Miniszter úrnak javaslatot tenni arra 
vonatkozóan, hogy mi legyen a jelenlegi egészségház járóbeteg szakrendelő további sorsa. 
Nyilván számos egyeztetés következik arról, hogy hogyan folytatádjon a munka. 
Tizenkilenc új parkolóhelyet építettek a Somfa utcában, amit nagyon régen vártak a 
környékbeliek. Egyirányúsították az utcát, kicsit kiszélesítették, ezzel 39 férőhelyesre 

bővítették még a Somfa köz előtt a parkolási lehetőséget. Nyilván a térségben további javulást 
fog okozni az a megoldás, amit a nyár folyamán végzendő fizetőparkolási övezethez elvezető 
további parkolóépítések, szabályos parkolók kialakítása fog jelenteni. 
Megújult a Gyógyszergyári út a Budapest Közút Zrt. beruházásában. 
A Martinovics téren az utolsó, nagyon rossz állapotú útburkolat megújul, mintegy 105 méteren 
folyik az útépítés, párhuzamos parkolással, középen 4 méteres útpályával. A tervek szerint 
május 20-ára kellene végezni a kivitelezőnek, úgy látja, hogy ezen a héten be fog fejeződni a 
munka. Valamivel több mint 30 millió forintot szántak erre a költségvetésben. 
Két kutyafuttatót is átalakítanak a napokban, az egyik a Tavas utca - Bányató utca sarkán 
található. Ezt meg is nagyobbítják, illetve nagyon fontos, hogy a korábban parkolóként 
működtetett területen teljes talajcserét végeznek, hogy a kutyusoknak ez kedvezőbb legyen. A 
Gőzmozdony utcai kutyafuttató is megújult, amit már birtokba is vettek a kutyások. 
Folytatódott a Gergely utcai bánya rekultivációja, 1230 darab új fát, cserjét ültettek el, ebből 
393 lombos fa (juhar, kőris, platán), 122 örökzöld, 50 feketefenyő, 46 tiszafa, és 715 cserje 
(orgona, fagyal) kerül telepítésre. Örömmel tapasztalta, hogy a 3-4 évvel ezelőtti telepítésük 
milyen eredményhez vezetett, beerdősült szinte a Gergely utcai hányának a Gergely utca felé 
eső oldala. Pár feketefenyő nem eredt meg, de zömében a telepített fák nagyon szépen 
fejlődnek. Bízik abban, hogy a mostani telepítés továbbviszi azt a folyamatot, amit megkezdtek 
Sor került Kőbányán a 25. Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyre, ennek nagy 
hagyománya van a Merkampt Sporttelepen. A Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 
tartozó összes kerület itt versenyez, 53 csapat versengett 7 kerületből, és a senior csapatuk is 
részt vett az esti megmérettetésen, második helyezettek lettek ebben a versenyben. Dániel 
Zoltán és társai képviselték Kőbányát. 
Megtartották az óvodai dolgozók sportnapját a Kocsis Sándor Sportközpontban április 7-én. 
Fantasztikus programokkal készültek az óvónők is, illetve kiválóarr versengtek, majd a 
teniszsátor átalakítását is élvezhették, hiszen a teniszsátor berendezésre került 300 férőhelyre. 
A Bölcsődék napja is hasonló módon zajlott április 21-én. Nevelés nélküli nap volt az 
intézményeik számára. 
Megemlékeztek Kőrösi Csoma Sándorról, most már 7. vagy 8. éve, nagyon szép műsor 
keretébenaKőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ közgalériáján. 
Április 8-án kerekeztek Isaszegre. Megköszöni a rendőrség segítségét a biztosításban, ezentúl 
nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez az igen hosszúra nyúló kerékpáros menet, amely 
igyekezett kerülni a közforgalmú utakat, ne okozzon nagy fennakadást. A KTC, a Huelta volt 
a főszervező, a KŐKERT, a rendőrség, mindenki részt vett a biztosításban, és a péceli 
Családsegítő is beszállt, hiszen a frissítőt ott tudták elfogyasztani. 
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Kiállítás nyílt a Madách Színházban Hofi Géza születésének 80. évfordulója alkalmából tavaly 
hirdettek karikatúra pályázatot, aminek a mostani állomása a Madách Színház. Hofi Géza 
halálának 15. évfordulóján nyílt meg ez a kiállítás, amit Igazgató úrral közösen nyitották meg. 
A Föld Napja alkalmából ismét öt helyszínen takarítottak Kőbányán, illetve 5 iskola 
környezetében folyt a munka. A Polgármesteri Hivatal munkatársain kívül a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. munkatársai nagy erőkkel dolgoztak, a Kőbányai Roma 
Önkormányzat mozgósított sokakat, a Baptista Szeretetszolgálat, továbbá a Büntetés
végrehajtási Intézet fogvatartottjai is dolgoztak. Mintegy 45 m3 szemetet gyűjtöttek össze a 
résztvevők, sajnos a sokszorasát is össze lehetne gyűjteni. 
Múltunk érték, a hagyomány kötelez címmel nyílt meg tegnap egy kiállítás a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban. Két intézmény együttműködésével született mindez, a könyvtár a helyet 
adja, a kiállító pedig a Törekvés Táncegyüttes alakulásának 55. évfordulója alkalmából nyílt a 
kiállítás korabeli régi fotókkal, újságcikkekkel, egyéb relikviákkal. Bíztat mindenkit, hogy 
nézze meg a kiállítást. 
Természetesen megtartották a soros Idősügyi Tanács ülését. 
A Budapesti Népművelők Egyesülete Budapesten tanácskozott, Weeber Tibor alpolgármester 
úr képviselte a kerületet 
A Havasi Gyopár Alapítvány Tavaszvárás Kőbányán rendezvényére is sor került a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 
A Tutta Forza Zenekar köszönö kancertet tartott a támogatóinak Tolmácsalja Bakó Roland 
karnagy úr köszönetét, amelyet a Képviselő-testület számára fejezett ki. 
A Rottenbiller park idén is átalakult a költészet parkjává, április ll-én színes forgatagban 
ünnepelték a magyar költőkkel, több mint 400-an vettek részt az iskolások a rendezvényen. 
Virág- és gasztroterasz nyílikaKőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ teraszán. 
Az ötletadó Földesi Gyula, a budafoki Sós István Borászati Szakközépiskola igazgatója, aki 
már a főváros több pontján szervezett ilyen rendezvényt szakközépiskolák bevonásávaL 
Természetesen támogatóan álltak a rendezvény mellé, hiszen zömmel kőbányai 

szakközépiskolák mutatkoznak be, illetve mutatják be azokat a termékeket, amelyeket a diákok 
a szakmai gyakorlat során előállítanak 
El fog indulni Újhegyen az a rendezvénysorozat, amely a TÉR-KÖZ pályázat első szakaszának 
záró eseményei közé tartozik, "Tavaszi zsongás Újhegyen" címmel, április 29-én 10 órától az 
Újhegyi Közösségi Házban, illetve a sétányon. Bíztat mindenkit, hogy látogasson el erre a 
rendezvényre. Májusban folyamatosan meg fognak jelenni a rendezvénysorozat elemei 
Újhegyen, a sétányon. A zárórendezvény a gyermeknaphoz kötődik, ahol nemcsak 
gyermeknap, de Balkán est is lesz. 
Május l-jén Halmajálist tartanak az Óhegy parkban, amelyre szeretettel vár mindenkit. 
Május 13-án 10 órakor is vár mindenkit az Óhegy parkba, az Önkormányzat támogatja azt a 
rendezvényt, ahol kísérletet tesznek egy új rekord felállítására, az előző futórekordot szeretnék 
megdönteni, amihez sok kört kellene futni a résztvevőknek 
Május 27-én a Népligetbe hív mindenkit, ahol Streetball Fesztiváira kerül sor. Ez az országos 
rendezvénysorozat első állomása az Építők Sporttelep előtti területen. 
Bejelenti, hogy a meghívóban különös eljárásrend szerint jelzett előterjesztéseken túl, a 
rendőrségi beszámoló és a térfigyelő rendszer működéséről szóló tájékoztató különös 
eljárásrend szerint kerül a Képviselő-testület elé, mivel tegnap határozatképtelen volt a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése. A bizottsági üléseket követően a 
meghívóban 27 -es sorszámon szereplő előterjesztéshez módosító javaslat került a szerverre. 
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Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 51-es sorszámon szerepelő a 2017. évi 
önkormányzati kitüntetések adományozásáról szóló előterjesztés a tegnapi képviselőcsoport 
vezetői értekezlet döntést előkészítő feladata, az előterjesztés beterjesztésével teljesült.. Kéri, 
van-e olyan javaslat, hogy valamelyik napirendi pontot ne tárgyalja a Képviselő-testület? Nincs 
javaslat. Kéri, hogy a Képviselő-testület tárgyaljon meg két előre nem tervezett napirendi 
pontot, az egyiket 38. napirendi pontként a "Szociális célú tűzifa igénylésének lehetőségére 
pályázhatnak, illetve 39. napirendi pontként a "Kőbányai út 57-63. sz. alatti ingatlan egy 
részének bérbeadása". Amennyiben hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 
ismertetett két új napirendi pont felvételről, amelyhez minősített többség szükséges. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére - a zárt ülés előtt tárgyalható napirendi pontok előtti 

tárgyalással-az alábbi előterjesztéseket: [8312017. (IV. 27.)]: 

38. Szociális célú hasznosításra tűzifa igénylésének lehetősége (265. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

39. A Budapest X kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti ingatlan egy részének 
bérbeadása (267. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már elfogadott 
új napirendi pontok figyelembevételével. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el[8412017. (IV. 27.)]: 

l. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Kapitánysága 2016. évi 
tevékenységéről (216. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére nyújtandó lakbér
hozzájárulás iránti pályázat (222. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (241. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (243. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolójáról (212. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása (248. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolója (192. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő 

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi működési jelentésének elfogadása (250. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti terve (249. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekthez kapcsolódó miniprojektek 
forrásának biztosítása (251. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. "A Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" című, 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátása (223. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolója (252. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2016. évi 
beszámolója (236. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti terve (235. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladatellátási szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (234. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (253. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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17. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentés (254. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolója 
(231. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve (255. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és 
számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő melléklet) (263. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2016. 
évi beszámolója (262. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő 

22. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve (264. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

23. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosítása (244. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

24. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal kötendő munkamegosztási megállapodás 
(220. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

25. A Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartásan kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyása (206. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

26. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 
forrásának biztosítása (239. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvétel 
és a saját forrás biztosítása (268. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

28. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát és 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 
átszervezés véleményezése (204. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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29. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezése (217. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés (238. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

31. A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása (205. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

32. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása, 
valamint további támogatási kérelme (218. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

33. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása (224. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

34. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervei Rehabilitációs Osztálya 
területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezése (199. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. A címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozása (245. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

36. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-V. havi 
várható likviditási helyzetéről (256. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi 
határozatok (246. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

38. Szociális célú hasznosításra tűzifa igénylésének lehetősége (265. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

39. A Budapest X. kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadása 
(267. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

40. A háziorvosi ügyelet biztosítása érdekében feladatátadási szerződés kötése (266. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

41. A Szent László Gimnázium tornatermének felújításához szükséges TAO-támogatás 
biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésre irányuló kérelem (257. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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42. A Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítéséhez szükséges TAO
támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésre irányuló kérelern (261. szárnú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

43. A Kőfaragó és Műkőipari Szövetkezet Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 
(Budapest X., Sírkert utca) kérelern (225. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

44. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmek (226. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

45. A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B, 108/B és 108/D szám alatti teremgarázsokban 
lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítése (258. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

46. A Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. földszint 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésére történő kijelölése (259. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

47. A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található 42137/85/N10 hrsz.-ú 
tererngarázs 2/18-ad tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jogról lernondó 
nyilatkozat kiadása (260. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

48. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelern elbírálása (237. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

49. A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati ügyben benyújtott 
rnéltányossági kérelme (240. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

50. Hizsnyikné Gáspár Izabella közterület-használati ügyben benyújtott rnéltányossági 
kérelme (221. szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

51. A Bubbles-Car Kft. közterület-használati ügyben benyújtott rnéltányossági kérelme (213. 
szárnú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

52. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (219. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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53. A 2017. évi önkormányzati kitüntetések adományozása (209. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2016. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Köszönti dr. Kuczik János Zoltán rendőrezredes urat a Budapesti Rendőrkapitány 
rendészeti helyettesét, és dr. Gyetvai Tibor ezredes urat, a kerületi Kapitányság vezetőjét. 

Dr. Gyetvai Tibor: Prezentáció keretében számol be a Budapesti Rendőr-főkapitányság X 
kerületi Kapitánysága 2016. évi tevékenységéről. (A Képviselő-testület megtapsalta az 
előadót.) 

Elnök: Megköszöni azt az eredményes munkát, amelyet mindannyiuk biztonsága érdekében 
végzett Rendőrkapitány úr a munkatársaival együtt. 

Tóth Balázs: Lakossági megkeresés érkezett hozzá, hogy a Bihari út 8/C környékén áldatlan 
állapotok uralkodnak. A bizottsági ülésen felvetette a témát és eléggé bizakodó és pozitív 
kicsengésű válaszokat kapott az üggyel kapcsolatban. Rendőrkapitány úr jelezte, hogy 
hamarosan új akciók fognak indulni a kerületben, és ennek a keretében a Bihari út környékére 
még jobban oda fognak figyelni. Köszöni a lakosság nevében, hogy az ott lakók közvetlenül is 
fordulhatnak Rendőrkapitány úrhoz. Mindannyiuk közös érdeke, hogy javulást érjenek el ezen 
a területen. 

Somlyódy Csaba: Mindenki tudja, hogy Kőbánya a rendőri szakma szempontjából nehéz 
kerületnek számít, kihívás itt dolgozni. Tudják, hogy az átmenő forgalom miatt, sok ember 
megfordul a kerületben. Számára örömteli volt, amit Rendőrkapitány úr elmondott, hogy a 
vagyon elleni bűncselekmények aránya pozitív irányba indult el. Számtalan állampolgár kereste 
meg azzal, hogy a lomtalanítás időszakában megnőtt a szociális aktivitás, vagyis az, hogy 
becsöngettek házról-házra, hogy segítenének kihordani a lomokat Kérdezi, hogy ezen 
időszakban nőtt-e a vagyon elleni bűncselekmény? Kőbányán van néhány menekülő útvonal, 
ahol rendszeresen látja, hogy különböző időszakokban megjelennek a mérőkocsik, azt 
gondolja, hogy ez egyeztetve van a kerületteL Szorgalmazná a sűrűbb mérést, mert nagyon sok 
bejelentés érkezik, hogy balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki amiatt, hogy megnőtt a 
forgalom az elkerülő utakon. Kérdezi, nem lehetne-e fix traffipaxokat telepíteni? 
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Radványi Gábor: Gratulál Kapitány úrnak az élvezhető előadásához, így kell egy beszámolót 
megtartani. Felhívja a figyelmet, hogy a felderítetlen bűncselekmények száma nőtt, csökkenő 
bűncselekmény szám mellett, ez mindenképpen minősíti a rendőrség munkáját. Kérdezi 
Kapitány úrtól, hogy miben látja a siker okait, jobb rendőrök, jobb eszközök vannak? A súlyos 
testisértések száma 75 volt a tavalyi évben, ez azt jelenti, hogy 4,8 naponként van egy súlyos 
testi sértés Kőbányán, azt gondolja, hogy ez még mindig magas szám. Kérdezi, hogy ez a 
hétvégi szárakazóhelyekhez köthető, vagy vannak olyan gócpontok, ahol ezek előfordulnak, 
vagy mi ennek a viszonylag magas számnak az oka? 

Agócs Zsolt: A kertvárosiak nevében előre is megköszöni, ha a jövő évi lomtalanítást másképp 
tudják majd lebonyolítani. Kéri a gyorshajtás visszaszorítását a Jászberényi úton, illetve a 
Tündérfürt utcában. Szeretne nagyobb rendőri jelenlétet, illetve, ha a mérőkocsik sűrűbben 
ellenőriznének A Jászberényi út iskola előtti gyalogátkelőhely lámpával biztosított, viszont 
három-négy autó simán átmegy a piros jelzésen. A reggeli és délutáni időszakban rendőri 
jelenlétet kér. A Jászberényi út, ahogy aMaglódi út leesatlakozik róla a Sörgyárnál a főútvonal 
balra kanyarodikjelzőtábla van kihelyezve, viszont az út felfestése azt mutatja, hogy aMaglódi 
út megy tovább egyenesen. Intézkedést kér. 

Dr. Gyetvai Tibor: Köszöni az elismerő szavakat, de nem őt illeti, hanem a munkatársait, 
hiszen ők dolgoznak az utcán40C0 -ban és -20- C0 -ban is. A lomtalanítás időszakában nem tűnt 
fel, hogy több lenne a betöréses lopás, nyilván a szociális segítő szándék önmagában még nem 
jogsértő, lehet, hogy a mögöttes szándék más, de ezt nem tudják bizonyítani. Nem tudtak 
egyértelműen kimutatni bűncselekményszámokat a lomtalanítás időszakában, inkább a 
lakossági bejelentések száma nőtt. A Gyakorló utcában és a Heves utcában a gyorshajtásra 
odafigyelnek. A baleseti térképüket figyelembe véve két baleseti gócpont van Kőbányán, az 
egyik a Jászberényi út, a másik a Mázsa tér és környéke. Folyamatosan vizsgálják, hogy hová 
lehetne mobil traffipaxokat kihelyezni, és hová szeretnének fix traffipaxot telepíteni. A mobil 
traffipaxok sokfelé meg fognak jelenni, olyan útszakaszokat kell találni, ahol megfelelő a 
távolság a mérésre, ezt folyamatosan egyeztetik a Közlekedésrendészettel. Meg fognak jelenni 
a Kőbányai úton, a Maglódi úton és a Jászberényi úton is, az engedélyezési folyamat 
megtörtént A J ászberényi út- Maglódi út csatlakozásánál jelzett felfestést meg fogja nézni, ez 
nem a rendőrség hatásköre, írásban válaszol a felvetésre. A súlyos testi sértések családi 
közösségekhez köthetők, illetve azokon a helyeken, ahol a garázdaság megvalósul, ott a testi 
sérülés is halmazatban megállapítható. A Népligetben a szárakazóhely érintett, illetve a Liget 
tér és környéke. Ú gy gondolják, hogy lehetne még a Liget térre kamerákat telepíteni, hiszen 
ezeknek az eseményeknek a bizonyítására nagyon nagy erőt jelent, ha van egy képi, külső 
bizonyítási eszközük. Próbálja a munkatársait arra a mentalitásra nevelni, amit maga is 
képvisel, hogy bűn ne maradjon büntetlenül, teljesen mindegy, hogy milyen szankcióval, de 
valamilyen módon büntetni kell. Tegyenek azért, hogy jobb legyen. Tettek egy esküt és ezt az 
esküjüket, amíg ebben a szervezetben dolgoznak, maradéktalanul végre kell hajtani, és ezt kéri 
a munkatársaitól minden egyes nap. Aki egyet ért vele, az már gyökeret eresztett, hiszen hosszú 
évek óta van egy stabil magja a Kapitányságnak Nagyon sok mindenben segített az 
Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Mezőőrség, a 
Közterület-felügyelet, a Polgárőrség, hiszen velük együtt tudták ezeket az eredményeket elérni. 
Az elhelyezési körülményekben történt változás is nagyon sokat jelent. 
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Dr. Kuczik János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2016. év elején, amikor a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság meghatározta a feladatokat a X. kerületi Rendőrkapitánynak 
is néhány fontos célkitűzés volt a feladat meghatározásban. Szerepelt, hogy azokban a 
bűncselekményekben, amely a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásolja 
mindenképpen szükség van csökkenésre, mégpedig olymódon, hogy a rendőri eszköztár teljes 
kihasználásával ezt igyekezzenek végrehajtani. Ezt a X. kerületi Rendőrkapitányság 

maximálisan teljesítette. Másik tényező volt, hogy azoknál a baleseteknél, ahol nagyon súlyos 
a kimenetel, a rendőrök folyamatos ellenőrzésekkel, gócpontok megállapításával érjékel azt, 
hogy ezeknek a baleseteknek a száma csökkenjen. Kevesebb ember halt meg, és kevesebb 
embernek lett súlyos sérülése ezeknél a baleseteknél, ami szintén mutatja, hogy Kapitány úr és 
az állománya ezt az utasítást végrehajtotta. Ha valakinek szüksége van rendőri intézkedésre, 
akkor a lehető leghamarabb érjenek a helyszínre, és ezt az időt amennyire lehet, csökkentsék 
le. A X. kerületi Rendőrkapitányságnál ez az idő már 14 perc alá csökkent, ami kiváló 
teljesítmény, és ezért is gratulálni kell Rendőrkapitány úrnak. Úgy érzi, hogy a X. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetése összeszokott, szakmailag felkészült, a beosztott állománnyal 
tökéletesen ki tudják elégíteni az itt lakók igényeit. A BRFK vezetése nevében már gratulált 
Kapitány úrnak és az állománynak a munkájához. Kéri a Képviselő-testület tagjait fogadják el 
a 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót, mert nagyon sikeres év volt mögöttük. 

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

85/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére nyújtandó lakbér

hozzájárulás iránti pályázat 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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86/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére nyújtandó 
lakbér-hozzájárulás iránti pályázatról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír ki a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya részére 2017. június hónaptóllakbér-hozzájárulás nyújtására. 
2. A Képviselő-testület a pályázat fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 20 l 7. évi költségvetésérő l, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek 
a költségvetéssei összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
5. melléklet l. pont 4. soráról 9 OOO OOO Ft-ot, valamint az 5. melléklet 2. pont 4. soráról 
l 980 OOO Ft-ot biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer 
működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 
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Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről sz ó ló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása 

alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolójáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi 
költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Szabó László vezérigazgató urat és munkatársait. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

87/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága által ellenőrzött
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 2016. 
évi beszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az l. melléklet szerinti 
tartalommal, amel y szerint 
a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: 
2 069 606 eFt, 
b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérleg szerinti eredménye: 2 226 eFt, elfogadja, és 
a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolója és üzleti jelentése 
elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2016. üzleti évben 
tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett és a társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a felmentvényt Szabó László 
vezérigazgató részére megadja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselő 

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

88/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi működési jelentésének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

89/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi éves működési jelentésének elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.- közszolgáltatási szerződés szerinti- 2016. évi éves működési jelentését 
elfogadja. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

90/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti tervéről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2017. decernber 31. 

beszárnolásra: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A Kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekthez kapcsolódó miniprojektek 

forrásának biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

9112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekthez kapcsolódó miniprojektek 
forrásának biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület részére a Kőbánya iránytűje 
rniniprojektre és a TÉR_KÖZ projekt záró programsorozatára 8 237 460 Ft összegű támogatást 
nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 
valarnint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő rnódosításáról szóló 
3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 7. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés rnegtételére, 
valarnint az l. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
"A Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" című, 

KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

92/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
"A Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" c1mu, 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbányai Rece
Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" című, KEHOP-5.2.9-16-2016-
00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásával a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 
2. A Képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 

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

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Hancz Sándor ügyvezető urat és a munkatársait. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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93/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi beszámolójáról 
(14 igen egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.- független 
könyvvizsgálói jelentéssei alátámasztott - 2016. évre vonatkozó éves beszámolóját: az 
egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 485 552 eFt főösszeggel, eredménykimutatását 16 133 
eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági mellékletét, valamint 
tevékenységi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2016. évi 

beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

94/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2016. évi 
beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÓKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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95/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2017. évi üzleti tervéről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2017. december 31. 

beszámolásra: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló feladatellátási szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

96/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladatellátási szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között 
fennálló feladatellátási szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármcstert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. május 30. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non

profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 

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

97/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között 
fennálló közhasznú szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. május 30. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet}, valamint közhasznúsági jelentés 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Lajtai Perenené ügyvezető asszonyt és munkatársait. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

98/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, 
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2016. évi szakmai és számviteli beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő 
melléklet), valamint közhasznúsági jelentését elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20 



18. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolója 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

99/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

100/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2017. december 31. 

beszámolásra: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

az aljegyző 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és 

számviteli beszámolója (mérleg, kiegészítő melléklet) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Köszönti Győrffy László ügyvezető urat és munkatársait. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

10112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai 
beszámolóját jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évre 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 
77 005 OOO Ft főösszeggel, eredménykimutatását -566 OOO Ft mérleg szerinti eredménnyel, 
kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti veszteséget 
az eredménytartalék sorra helyezi. 
3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak az Újhegyi Közösségi Ház bútorai beszerzéséről szóló elszámolását a 
fel nem használt támogatási összegre, 2 252 577 forintra vonatkozó visszautalási kötelezettség 
mellett elfogadja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 

2016. évi beszámolója 
Előterjesztő: Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő 

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

102/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottságának 2016. évi beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 
2016. évi beszámolóját elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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22. napirendi pont: 
A Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli rnódosító javaslata, hogy a határozattervezetben a határidő 
meghatározásánál a "március 31." szövegrész helyébe az "április 30." szöveg lép. 

(264/1. rnódosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 264/1. rnódosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
264/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

103/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti tervét 
jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefliggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 12. sorának (2017. évi rendezvények tartaléka) terhére 
történik legfeljebb 57 732 393 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő 
elszámoláson alapuló finanszírozással. 
Határidő: végrehajtásra 2017. december 31. 

beszámolásra 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezető j e 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Hurnánszolgáltató Központ számára álláshely biztosítása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Köszönti Némethné Lehoczki Klára intézményvezető asszonyt és munkatársait. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
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Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet kiegészül egy új l. 
ponttal az alábbiak szerint, ezzel egyidőben a 2. és 3. pontja törlésre kerül: 
"1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
szám ú körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. június l-jével a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
h 2." 

Indokolás: a létszámnövekedés fedezete a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a 
300092793-as számú háziorvosi körzet ellátása érdekében a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központot számára havonta folyósítandó finanszírozási összeg. 

(244/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 244/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
244/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

104/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
szám ú körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. június l-jével a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
számú egészségügyi alapellátási körzetben az asszisztensi feladatok ellátása céljából a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 188,8 főben határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

24. napirendi pont: . 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal kötendő munkamegosztási 

megállapodás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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105/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal kötendő munkamegosztási 
megállapodásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ között kötendő munkamegosztási megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az l. pont szerinti munkamegosztási megállapodás 
megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

106/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda részére 789 576 forint támogatást nyújtson. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 

forrásának biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, javaslata van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben a "(helyrajzi 
szám: 42309/122)" szövegrész helyébe a "(helyrajzi szám: 42309/58, 42309/122)" szöveg lép. 

(220/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 220/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
220/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

107/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 
forrásának biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív elbírálása esetén az 
Újhegyi lakótelep belső útjai, azaz a Harmat utca- Tavas utca- Bányató utca- Újhegyi sétány 
által határolt területen belüli utak (helyrajzi szám: 42309/58, 42309/122) felújítása pályázati cél 
megvalósulása érdekében a szükséges önrész rendelkezésre bocsátása céljából bruttó 129 994 
370 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet ll. melléklet 36. (Útfelújítási 
program), valamint 53. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi 
adója) sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

27. napirendi pont: 
Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázaton történő 

részvételről és a saját forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

108/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázaton történő 
részvételről és a saját forrás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 42309/19 helyrajzi 
szárnú, Újhegyi sétány 17-19. szám alatti óvoda és bölcsőde épületében található konyha 
felújítása céljából, és felkéri a polgárrnestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat. 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából bruttó 37 500 003 Ft összeget biztosít 
a Budapest Főváros X. ke'rület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valarnint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefliggő rnódosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 9. (Bevételkiesés tartaléka) sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

28. napirendi pont: 
A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát és 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 

átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

109/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát 
érintő átszervezés véleményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola szakmai alapdokumentumának 
rnódosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) az l. Megnevezés részben az 1.1. Hivatalos neve alcímben a "Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola" szövegrész helyébe a "Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény" szöveg lép, 
b) a 4. Típusa részben a "közös igazgatású köznevelési intézmény" szövegrész helyébe az 
"egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai rnódszertani intézmény" szöveg lép, 
c) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.5. címben az "egységes 
gyógypedagógiai, rnódszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)" szövegrész helyébe 
az "egységes gyógypedagógiai rnódszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat, utazó 
konduktori hálózat)" szöveg lép. 
2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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110/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 
átszervezés véleményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.2. iskola maximális létszáma alcímben 
az "l OOO fő" szövegrész" helyébe az "l 0 50 fő" szöveg lép, 
b) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.3. intézményegységenkénti maximális 
létszáma alcímben a "Székhelyen: 613" szövegrész helyébe a "Székhelyen: 663" szöveg lép. 
A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

29. napirendi pont: 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 

véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

11112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosítását támogatja az alábbiak 
szerint: 
a) a szakmai alapdokumentum "2. Feladatellátás helyei" pont 2.2.19.1. alpontjában az "1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az "ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9." 
szöveg lép, 
b) a szakmai alapdokumentum "6. Köznevelési és egyéb alapfeladata" pont 6.20. alpontjában 
az" ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az" ll 06 Budapest, Keresztúri 
út 7-9." szöveg lép, 
c) a szakmai alapdokumentum "7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való 
rendelkezés és használat joga" pont 
ca) 7 .20. alpontjában az "ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az "1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg, 
cb) a 7.20.1. alpontjában a "41089/6" szövegrész helyébe a "39210110" szöveg és 
cc) a 7.20.2. alpontjában a "471,6 nm" szövegrész helyébe az "582,54 nm" szöveg lép. 
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2. A Képviselő-testület a feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az 1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrész felújításához szükséges forrást a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról 
és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletben biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

30. napirendi pont: 
Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

112/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Oktatási Hivatallal történő együttműködésről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási 
Hivatallal2020. augusztus 31-éig történő együttműködésről szóló megállapodást az l. melléklet 
szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont: 
A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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113/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek 
Völgye Nonprofit Kft. részére 10 OOO OOO Ft támogatást nyújt támogatási szerződés keretében 
a 27. Művészetek Völgye Fesztiválon Kőbánya Udvar létrehozása és programokkal való 
megtöltése céljára a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefúggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az l. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügy Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolása, 

valamint további támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor polgármester 

Elnök: Kéri, akinek a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Tóth Balázs: Az előző napirendi pontnál értette, hogy a Művészetek Völgyében lesz egy 
"Kőbánya udvar", ami öregbíti Kőbánya hímevét Kérdezi, hogy ennél a rendezvénynéllesz 
valami hasonló? 

Elnök: Nincs közvetlen jelenlétük. További hozzászólás nincs, kéri, szavazzanak a döntési 
javaslatokróL 

114/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért
Pro Minoritate Alapítvány részére 2016. évben a Csángó Bálra érkezett együttesek autóbuszon 
történő szállítása költségeihez nyújtott 200 OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást 
elfogadja. 
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115/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisebbségekért 
- Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére 200 OOO Ft egyszeri 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 4. sora (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

116/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okirata módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát az l. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratát a 3. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 4. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni utca 47.) alapító okiratát az 5. mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a 6. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) alapító okiratát a 7. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 8. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
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5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a 9. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 10. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
9. Ez a határozat 2017. április 28-án lép hatályba. 

l. 

Okirat száma: K/17868/ /2017 /II 

melléklet a 11612017. (IV 27.) KÖKT 
határozathoz 

Módosító okirat 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15523/5/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a ... /2017. (IV. 27.) 
KÖKT határozatra figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület Barabás utca, 
Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartani út, Kistorony 
park, Kőbányai út 45f A A, B, C, D-1, D-2 egység, 4 7. és 40-54-ig, Lencse utca, Luca köz, Mázsa 
tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, 
Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től végig, Szita köz, Vaskő utca, Vasláb utca, 
V é cs köz, Vika köz .. " 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

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

Kelt: Budapest, 2017. május" ll 
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P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 11612017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17868/ /2017 /II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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2.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

2.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

3 2 A k"l ' f' 'k .. o tsegvetesi szerv oteve enysegene k' k'll h' a am aztartasi sza agazati b l, esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

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

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

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

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

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

3 4 A k"lt .. o t' . 'k segve esi szerv a apteve enysegene kk ·r . l"" l, . f k . , ormanyzati un cw szenn 1 meg_Je o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
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2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

3.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület Barabás utca, 
Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartani út, Kistorony 
park, Kőbányai út 45f A A, B, C, D-1, D-2 egység, 4 7. és 40-54-ig, Lencse utca, Luca köz, Mázsa 
tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, 
Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től végig, Szita köz, Vaskő utca, Vasláb utca, 
V é cs köz, Vika köz. 

4. A költségvetési szerv szervezete és működése 

4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

4 2 A k"l ' 'l lk l ' b 'll' 'l k .. o tsegvetesi szervne a a mazas an a o szemelve . jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvény 

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

5. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

5.1. A köznevelési intézmény 

5.1.1. típusa: óvoda 

5.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
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5.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

5.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
mtezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 100 fő 

53 Afldtll't't l'l'' .. eaaeaas szatga o mgat anvagyon: 

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

használati joga 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/9 használati jog óvoda 
1 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvoda 2017. május ... napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/17868/ .. ./2017 /II okiratszám ú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

3. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/17869 j /2017 /II 

Módosító okirat 

A Kőbányai Gépmadár Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15525/5/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a ... /2017. (IV. 27.) 
KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület Dorogi utca, 
Dömsödi utca, Erdősi utca, Fehér út páros oldal, Gépmadár park, Gépmadár utca, Gyakorló 
köz, Gyakorló utca, Gyógyszergyári utca, Halas utca, Határmalom utca, Hatház utca, Heves 
utca, Hortobágyi utca, Juhász utca, Ka b ai utca, Kerepesi út 49-től végig, Keresztúri út 1-146-
ig, Ladányi utca, Malomárok utca, Méhes utca, Nagyicce utca, Nemes utca, Örs vezér tér 
Kőbányai oldal, Paprika utca, Pilisi utca, Pesti Gábor utca, Pogány utca, Rákász utca, Rákos
MÁV-telep, Rákosvölgyi köz, Rákosvölgyi út, Sárgarózsa utca, Terebesi utca, Tölcsér utca, 
Váltó utca, Vízimalom utca, Vízkerék utca." 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról sz ó ló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartás ba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2017. május" " 

Okirat száma: K/17869 f /2017 /II 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

4. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

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

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

42 Ak"l ' f" 'k .. o tsegvetesi szerv oteve enysegene k' 'b k'll h' a am aztartasi sza agazat1 l, esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

j) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
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zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

k) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

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

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

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

o) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

p) tehetségpontként működhet. 

44 A k"lt .. o 'k segvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . ' ·r "}""}' ormanyzati un cw szenn 1 megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézméi!Y_ben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézméi!Y_ben 

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevéken_y_sé_gek és _2_ro~amok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület Dorogi utca, 
Dömsödi utca, Erdősi utca, Fehér út páros oldal, Gépmadár park, Gépmadár utca, Gyakorló 
köz, Gyakorló utca, Gyógyszergyári utca, Halas utca, Határmalom utca, Hatház utca, Heves 
utca, Hortobágyi utca, Juhász utca, Kabai utca, Kerepesi út 49-től végig, Keresztúri út 1-146-
ig, Ladányi utca, Malomárok utca, Méhes utca, Nagyicce utca, Nemes utca, Örs vezér tér 
Kőbányai oldal, Paprika utca, Pilisi utca, Pesti Gábor utca, Pogány utca, Rákász utca, Rákos
MÁV-telep, Rákosvölgyi köz, Rákosvölgyi út, Sárgarózsa utca, Terebesi utca, Tölcsér utca, 
Váltó utca, Vízimalom utca, Vízkerék utca. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
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Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5.2. A költsé vetési szervnél alkalmazásban álló szemé! 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvén 

1 
közalkalmazotti jogviszony 

2 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 179 fő 

63 Afld ll'' l T. .. e a ate atast szaiga o mgat anvagyon: 

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

használati joga 

1 
1106 Budapest, Gépmadár utca 39210/45 használati jog óvoda 
15. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda 2017. május ... napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/17869 l ... /2017 /II okiratszám ú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 
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P.H. 

Magyar Államkincstár 

5. melléklet a 11612017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17870 j /2017 /II 

Módosító okirat 

A Kőbányai Gyöngyike óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15548/5/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a ... /2017. (IV. 27.) 
KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Albertirsai út, 
Albertirsai köz, Csilla utca, Fehér út 1-13-ig, Gyöngyike utca, Hős utca, Hungária körút 1-3-
ig, Kerepesi út 47., MÁV-telep, Pongrác út 1-13-ig, Salgótarjáni utca, Zách utca." 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

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

Kelt: Budapest, 2017. május" " 

P.H. 
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6. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17870/ /2017 /II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Gyöngyike Óvoda 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

42 Ak"l ' f" 'k .. o tsegvetest szerv oteve enysegene k'll h' k' 'b a am aztartasi sza agazatt l, esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

r) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

s) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

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

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

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

w J speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

x) tehetségpontként működhet. 

4 4 A k'l ' 'k l l, .. o tsegvetest szerv a apteve envségének kormányzati funkció szerinti megj e ö ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodainevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104037 Intézménven kívüli gyermekétkeztetés 
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9 104060 

10 107080 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Albertirsai út, 
Albertirsai köz, Csilla utca, Fehér út 1-13-ig, Gyöngyike utca, Hős utca, Hungária körút 1-3-
ig, Kerepesi út 47., MÁV-telep, Pongrác út 1-13-ig, Salgótarjáni utca, Zách utca. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5 2 A k'lt ' t ' . 'l lk l , b 'll' 'l k. .. o segve es1szervne a a mazas an a o szemetye • Jog_viszor!ya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvéi!Y_ 

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Gyöngyike Óvoda 100 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 

1102 Budapest, Salgótarjáni út 38911/2 használati jog. óvoda 
1 47. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda 2017. május ... napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/17870/ ... /2017 /II okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

7. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/17872/ /2017 /II 

Módosító okirat 

A Kőbányai Hárslevelű Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/397 /8/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a ... /2017. (IV. 27.) 
KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

., 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bársonyvirág 
utca, Bojtocska utca, Borsika utca, Csillagvirág utca, Dombhát utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa 
utca, Hárslevelű utca, Jászberényi út 71-től és 94-től végig, Keresztúri út 148-210-ig 
Köszméte utca, Lángvirág utca, Legényrózsa utca, Lovasvölgyi utca, Magyarfalu utca, 
Napmátka utca, Rézvirág utca, Sulyom utca, Szellőrózsa utca, Túzok köz, Túzok utca, 
Tündérfürt utca, Vadszőlő utca, Vörösfenyő utca, Zöldpálya utca." 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

.,5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
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Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

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

Kelt: Budapest, 2017. május" ............. " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

8. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17872/ /2017 /II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

1.1. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1106 Budapest, Szent László tér 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4 2 A k'l ' l, .. o tsegvetesi szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

z) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

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

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

cc) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan 
nevelhető középsúlyos értelmi fogyatékos Down szindrómával élő sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 

dd) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 
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ee) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

ff) tehetségpontként működhet. 

44 Ak'l 'k .. o tsegvetesi szerv a apteve enysegene kk ormanyzati f k ' l l' un cio szerinti megje ö ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

11 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bársonyvirág 
utca, Bojtocska utca, Borsika utca, Csillagvirág utca, Dombhát utca, Eszterlánc utca, Ezüstfa 
utca, Hárslevelű utca, Jászberényi út 71-től és 94-től végig, Keresztúri út 148-210-ig 
Köszméte utca, Lángvirág utca, Legényrózsa utca, Lovasvölgyi utca, Magyarfalu utca, 
Napmátka utca, Rézvirág utca, Sulyom utca, Szellőrózsa utca, Túzok köz, Túzok utca, 
Tündérfürt utca, Vadszőlő utca, Vörösfenyő utca, Zöldpálya utca. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról sz ó ló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

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

1 

2 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Hárslevelű Óvoda 100 fő 

63 Afld ll'' l'l' .. e a ate atast szaiga o ingat anvagyon: 

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

használati joga 

1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/371 használati jog óvoda 
1 5. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda 2017. május ... napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/17872/ ... /2017 /II okiratszám ú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

9. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17874/ /2017 /II 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15558/5/2016/11 számú 
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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. (IV. 27.) 
KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Hungária körút 
5-7., Kőbányai út 30., 43/A, 43/B, 45/ A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H 2, K-1, K-2 egység, Könyves 
Kálmán körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros oldal." 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre." 

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

Kelt: Budapest, 2017. május" 

Okirat száma: K/17874/ /2017 /II 

ll 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

10. melléklet a 116/2017. (IV 27.) KÖKT határozathoz 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 
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1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4 2 A k"l ' f" 'k .. o tsegvetesi szerv oteve enysegének államhaztartasi sza k' aga z a ti b l' esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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gg) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

hh) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

ii) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

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

kk) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe fokban 
látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

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

mm) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

n n) tehetségpontként működhet. 

4 4 A k'"lt ' 'k .. o segvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . ' . l"T ormanyzat1 un cw szennt1 megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

11 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Hungária körút 
5-7., Kőbányai út 30., 43/A, 43/B, 45/A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H 2, K-1, K-2 egység, Könyves 
Kálmán körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros oldal. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói jogkört 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényszerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5 2 A k'lt ' t' . 'l lk l ' b 'll' 'l k. .. o segve esi szervne a a mazas an a o szemeiye JOgviszon_ya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvény 

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 fő 

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

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

használati joga 

1 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 389 20 használati jog óvoda 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda 2017. május ... napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/17874/ .. ./2017 /II okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
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Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

34. napirendi pont: 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 

területi ellátási kötelezettsége rnódosításának kezdeményezése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

117/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 
területi ellátási kötelezettsége rnódosításának kezdeményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság 
lakóhelyhez közeli ellátáshoz fűződő jogára tekintettel kezdeményezi a fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek módosítását akként, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya területi ellátási kötelezettsége 
terjedjen ki Budapest X. kerületére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó 
ellátási területek módosítása iránti kérelem Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál történő 
benyújtására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

35. napirendi pont: 
A címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok számára díszoklevél és emlékérern adományozása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Megköszöni Dr. Fejér Tibor doktor úrnak a kezdeményezést. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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118/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő, illetve egykor részt vett, a címzetes főorvosi cím 
használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére díszoklevelet 
és emlékérmet adományoz. 
2 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszoklevelek és emlékérmek 
Semmelweis-nap alkalmából történő átadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

36. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-V. havi várható 

likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 1-V havi várható likviditás i helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

37. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi 

határozatok 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

119/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálásáról szóló 59/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóközösségek 
részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázatok 
elbírálásáról szóló 59/2017. (III. 23.) KÖKT határozat l. mellékletében foglalt táblázat B:2 
mezőjében a "Kőbányai Városközpont 5. számú Lakásszövetkezet" szövegrész helyébe a 
"Kőbányai V árasközpont 7. szám ú Lakásszövetkezet" szöveg lép. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

38. napirendi pont: 
Szociális célú hasznosításra tűzifa igénylésének lehetősége 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

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

120/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
szociális célú hasznosításra tűzifa igényléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú 
tűzifaként történő hasznosítás céljára 130 m3 puhafa és keményfa törzset igényel a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-től. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására, valamint annak 
elfogadása esetén a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t a tűzifa Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. telephelyéről történő elszállításának biztosítására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

39. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

12112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti ingatlan egy részének 
bérbeadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 helyrajzi számú ingatlanból1 963m2 nagyságú 
területet a HUNNIA Cirkusz Park Kft. (székhelye: 7900 Botykapeterd, Zrínyi utca 13., 
cégjegyzékszáma: 02-09-082199, adószáma: 25548549-1-02, képviseli: Németh József 
ügyvezető) részére cirkuszi előadások megtartása, lakókocsik elhelyezése és ideiglenes 
menazséria működtetése céljából 2017. május 2. napjától 20 l 7. május 7. napjáig tartó határozott 
időre bérbe ad. 
2. A Képviselő-testület a terület bérleti díját 80 OOO Ft összegben határozza meg. 
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Határidő: 2017. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

40. napirendi pont: 
A háziorvosi ügyelet biztosítása érdekében feladatátadási szerződés kötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e olyan javaslat, hogy a most következő nyolc napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalja a Képviselő-testület. Nincs. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

122/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a háziorvosi ügyelet biztosítása érdekében feladatátadási szerződés kötéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Felnőtt 
háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az Inter-Ambulanec 
Zrt.-vel az l. melléklet szerinti tartalommal feladatátadási szerződést köt az egészségügyi 
alapellátás részét képező felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő általi finanszírozása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a feladatátadási szerződés - a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő megbízási szerződés megkötését követő 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

41. napirendi pont: 
A Szent László Gimnázium tornatermének felújításához szükséges TAO-támogatás 

biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésre irányuló kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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123/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Szent László Gimnázium tornaterrnének felújításához szükséges TAO-támogatás 
biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelernről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X: kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) a Budapest X. kerület, 
Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. szám alatti, 39182 hrsz.-ú ingatlanon álló Szent László 
Gimnázium tornatermének felújítása céljából a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kelet-Pesti Tankerületi Központ hozzájáruló nyilatkozatot adhasson ki ahhoz, hogy a 
Magyar Állam az elnyert támogatás, de legfeljebb 68 833 682 forint erejéig, 15 év időtartamra 
önálló jelzálogjogot jegyeztethessell be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra a felújításra 
kerülő tornaterem sportcélú hasznosításának biztosítása érdekében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

42. napirendi pont: 
A Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítéséhez szükséges TAO

támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésre irányuló kérelern 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

124/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítéséhez szükséges TAO
támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelernről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) a Budapest X. 
kerület, Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon álló Zsíros Tibor 
Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítése céljából a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot, hogy 
a Magyar Állam az l. pontban meghatározott ingatlanra a korszerűsítésre kerülő 
kosárlabdacsarnok sportcélú hasznosításának biztosítása érdekében az ingatlannyilvántartásba 
az elnyert támogatás, de legfeljebb 13 355 701 forint erejéig, 15 év időtartamra önálló 
jelzálogjogot jegyeztethessen be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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43. napirendi pont: 
A Kőfaragó és Műkőipari Szövetkezet Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 

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

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

125/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőfaragó és Műkőipari Szövetkezet Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 
(Budapest X. kerület, Sírkert utca) kérelemről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőfaragó és 
Műkőipari Szövetkezet Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Fiumei út 10-12., adószáma: 
118684797-2-42; cégjegyzékszáma: 01-09-680518) részére a Budapest X. kerület, Sírkert utca 
42517/2 hrsz.-ú, ll 958 m2 alapterületű telekingatlan 2207 m2 nagyságú részét sírkőfaragó 
tevékenység végzése céljából 2017. május l. napjától határozatlan időre az alábbi feltételekkel 
bérbeadj a: 
a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól, amelyet bármelyik fél indokolás nélkül hat hónap 

felmondási idővel írásban felmondhat, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve (sír)kőmegmunkálással 
kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (1052 Budapest, Városház utca 9-ll.) által 
készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban foglalt területfelhasználási 
koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat 
írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege 1100 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 
jogát fenntartja, 
d) a bérleti dijat havonta utólag kell megfizetni, 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
j) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül köteles 
a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület visszaadására; 
a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő kártérítésre, 
kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a foldterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és hatályban 
tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
i) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő felel, 
j) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, sem ingyenesen, sem 
pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül; a bérbeadó az 
előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az albérlő, további használó 
a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli albérletbe adás, 
használatra átengedés azonnali hatályú írásbeli felmondásra jogosítja fel a bérbeadót, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, átengedése, 
engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni hozzájárulásként történő 
rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, 
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l) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi események 
bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal 
írásban felmondhatja: 
la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy jogszabályban meghatározott lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
lb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben megjelölt 
határidőben, 

le) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
ld) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói hozzájárulás nélkül 
másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása nélkül 
módosítja, 
W a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen egyéb 
építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a bérlővel 
szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
lh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét harmadik 
személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

44. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmek 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

45. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B, 108/B és 108/D szám alatti 

teremgarázsokban lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 
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126/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
és tároló értékesítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti, 42137/79/B/16 helyrajzi 
számú ingatlan 11/120-ad részét (15 m2 alapterületű 5. számú gépkocsibeálló és 3,73 m2 

alapterületű 2. számú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát l 587 865 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

127/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
és tároló értékesítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti, 42137/79/B/16 helyrajzi 
számú ingatlan 11/120-ad részét (14 m2 alapterületű 7. számú gépkocsibeálló és 3,85 m2 

alapterületű 8. szám ú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát l 513 262 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

128/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
és tároló értékesítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti, 42137183/Nl 6 helyrajzi 
számú ingatlan 2/24-ed részét (12 m2 alapterületű 2. számú gépkocsibeálló és 5,20 m2 

alapterületű 3. szám ú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát l 367 404 Ft 
összegben határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

129/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
és tároló értékesítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti, 42137/83/Nl6 helyrajzi 
számú ingatlan 2/24-ed részét (14 m2 alapterületű 7. számú gépkocsibeálló és 4,14 m2 

alapterületű l. szám ú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát l 442 135 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

130/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
és tároló értékesítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti, 42137183/Nl 6 helyrajzi 
számú ingatlan 2/24-ed részét (13 m2 alapterületű 8. számú gépkocsibeálló és 3,68 m2 

alapterületű 8. számú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát l 326 065 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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131/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti teremgarázsban lévő tároló 
értékesítéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/B szám alatti, 42137/83/N16 helyrajzi 
számú ingatlan 1/24-ed részét (3,60 m2 alapterületű 2. szám ú tároló) a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 286 201 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

132/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/D szám alatti teremgarázsban lévő gépkocsibeálló 
értékesítéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 108/D szám alatti, 42137/86/N9 helyrajzi 
számú ingatlan 1/16-od részét (12 m2 alapterületű 5. számú gépkocsibeálló) a bérlő részére 
elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 955 631 Ft 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2. pontban meghatározott vételár 70%-ának részletekben 
történő megfizetését a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. 
(IX. 24.) önkormányzati rendelet 60. §-aszerint. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

46. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. földszint 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

63 



133/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. földszint 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. földszint 4. szám alatti, 41774/0/N4 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

47. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található 42137/85/A/10 hrsz.-ú 

teremgarázs 2/18-ad tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jogróllemondó 
nyilatkozat kiadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

134/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található 42137/85/A/10 hrsz.-ú 
teremgarázs 2/18-ad tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat kiadásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található, 42137/85/N10 hrsz.-ú teremgarázs 2/18-ad 
tulajdoni hányadára vonatkozó, a Koczka Klára eladó, valamint dr. Herke Miklós és dr. Bene 
Beáta vevők között 2017. április 7-én 850 OOO Ft vételáron létrejött ingatlan-adásvételi 
szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról lemond. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozat kiadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: Bejelenti, hogy Cseh Sándorné nincs jelen, és nem kérte a zárt ülés elrendelését. 

48. napirendi pont: 
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

135/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
Cseh Sándorné közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kérelmének 
elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh Sándorné, 
a Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30.§ (4) bekezdése alapján felmentéssel201 7. december 29-ei hatállyal megszünteti. 
2. A Képviselő-testület Cseh Sándorné részére 2017. augusztus 30-ai hatállyal címzetes 
igazgatói pótlékot állapít meg 17 712Ft/hó összegben, a munkavégzés alóli mentesítés 2017. 
augusztus 30-ától 2017. december 29-éig tartó idejére l 586 560 Ft összegű távolléti díjat és 
349 043 Ft szociális hozzájárulási adót biztosít. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék és távolléti díj 
kifizetésére 2017. évben l 457 106Ft (1194 348 Ft személyi juttatás +262 758 Ft szociális 
hozzájárulási adó) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. 
sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek 
tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében szükséges és a munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. április 29. 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

49. napirendi pont: 
A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati ügyben benyújtott 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 49. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

50. napirendi pont: 
Hizsnyikné Gáspár Izabella közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 50. napirendi pontot. 
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ZÁRTÜLÉS 

51. napirendi pont: 
A Bubbles-Car Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 51 . napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

52. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 52. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

53. napirendi pont 
A 2017. évi önkormányzati kitüntetések adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja az 53. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

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

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 11.00 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. április 27-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester ~.~0.r. ..... 
··········~··········· · ····· 

. ... .. ............... (~ ........................ .. 

·+-' \ ~~ N_ . ' 
... ~ ...... ... .... ) ............................ .. 

+~-. l.- \ · ·· · · ·~·-···· ~~················ · ····· · 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferene 

6. Gál Judit .. ..... r.J~ ................................ . 
. .: .k~/.?. .~ .. fi!.. ...... . 7. Marksteinné Molnár Julianna 

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

9. dr. Mátrai Gábor J~~· ~ ........ ................. ..... ................ . 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester .. ?.f5 ............ .. ................ .. 
ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 
~:-~L 

·· ·············· ············ ················ ·· ····· .- .. )/} 

.. ~~.~:::t. : .. ~ ................... . 
·í~~ fl~~ .... .. ............ ... J .. ( .. ...................... . 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István """"/.'' ............... ... ...... .............. .. 
c:: ~ ...... .. ....... { .... Il..... . ................ .. 
~M 

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

16. Varga István 

17. W ee ber 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. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

............ +.y ...................... . 

............ · :~ ... "j .............................. . 

---- - ~rv ................................................... 

:;: :::~§:::.:.::::· 
·~···~~~ .................. . 
· · ·~··························· 
··~······ · ·····~-~~~ 
······~·····~·(,················ 

........................... ~: .. ( .................. . 

.t0..~~. · .... b~ . :, ~~·················· 

.. V:~································· 
1( . 

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

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

::: :~.:~~:·: .. :::·::::.::::·:·:: 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

lnguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviseW 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 

4 



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 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

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 

:::.~:.:··:·:::::::.::::::·:::::::::::::: 
~e---~ .................................................... 
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·········,·····q ................................... . 
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