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KŐBÁNYA 

az élO vAros 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. november 23-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Pap Sándor 

Távolmaradás oka 
szabadság 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 16 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Jegyzői Főosztály 

Főépítész Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
közbeszerzési tanácsadó 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Hatósági Főosztály 
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Jegyzői Titkárság 

Jegyzői Főosztály 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Életrevaló Egyesület 
BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. 

dr. Ács Viktória 

Korányiné Csősz Anna 
dr. Egervári Éva 
dr. Éder Gábor 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Szabados Ottó 
Némethné Lehoczki Klára 
Preszl Éva 
Szemán Róbert 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 16 fő megjelent. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

A napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Képviselő-testület nevében köszönti Mihály 
Blankát, a BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetőjét, aki a Gyermekvédelmi 
törvény 20. évfordulója alkalmából 2017. november 8-án az Uránia Nemzeti Filmszínház 
dísztermében megrendezett ünnepségen, a gyermekvédelem területén végzett évtizedes 
kiemelkedő munkájáért emlékplakett elismerésben részesült. 

Mihály Blanka: Megköszöni a gratulációt, véleménye szerint ezt az elismerést nem egyéni 
teljesítményként kell felfogni, hanem a közösség munkájának elismeréseképpen. 

Elnök: Köszönti még Preszl Évát, az Életrevaló Egyesület szakmai vezetőjét azon 
alkalomból, hogy az Életrevaló Egyesület Önismereti és kisfilmkészítő műhelye - amelynek 
Preszl Éva a vezetője - a XXI. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemle és Fotópályázaton a 
KISJÁTÉKFILM kategóriában III. helyezést ért el Telefonok sorozat: Összetörve című 
kisfilmjével. Egy másik versenyen, a 10. Közép-európai Nemzetközi Dokufeszten fődíjat 
kapott a Telefonok sorozatból a Célkeresztben című kisfilmjük, valamint különdíjasok lettek 
a sorozat Tréfa és Összetörve című részei. A gyártásvezető Tóth Bálint, az Északi Támpont 
Egyesület elnöke volt, továbbá Csepregi János író, dramaturg, mentálhigiénés szakember is 
közreműködött a filmek elkészítésében. Gratulál és további eredményes munkát kíván az 
alkotóknak. 
Kéri a jelenlévőket, hogy nézzék meg együtt a Célkeresztben című kisfilmet. 

Filmvetítés 

Elnök: Azzal az örömhírrel folytatja, hogy a Kőbányai Önkormányzat a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő versenyen ismét díjat kapott. Az oklevelet a zöldfelületi 
beruházások kiemelkedően jó minőségéért kapta az Önkormányzat. A vizsgált célterület sok 
egyéb mellett, az Újhegyi lakótelep sétánya, valamint az azt körülölelő környezetszépítő 
megoldások voltak. A Főváros különdíjban is részesítette az Önkormányzatot. A Liget téren 
megindult a szolgáltatóház bontása, mivel teljesen elkorrodálódott az épület. Az 
ünnepekhez közeledve a tervek szerint befejezik a bontási munkát. Két korcsolyapályán 
lehet az idén korcsolyázni Kőbányán, amelyek november 20-tól 2018. január 31-ig 
ingyenesen használhatóak. A Polgármesteri Hivatal munkatársai a volt bölcsőde udvarán 
alakítottak ki egy jégpályát és emellett az Újhegyi uszoda jégpályáját is birtokba vehették a 
gyerekek. A tervek szerint folytatódik az orvosi rendelők felújítása program, a Pongrác 
utcából átköltöztek az Állomás utcába az orvosok. Elindult a Harmat utca 88-ban is egy 
építkezés. Régi terv volt, hogy kosárlabdacsanok épüljön az iskola udvarán, az 
alapkőletételre sor került október 27-én, az átadás, a tervek szerint, jövő szeptemberig 
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megtörténik. A Száva parkban elkészült egy új játszótér. Közel 2000 m2-en valósult meg ez 
a fejlesztés az Önkormányzat beruházásában, a Metrodom Kft.-vel kötött település
fejlesztési szerződésnek köszönhető 25 millió forintos támogatással. Az egész terület 
rendezettebbé vált, 20 fa, 1500 évelő növény is elültetésre került. A reformáció 500. 
évfordulója alkalmából az Ihász utcai templomkertben felállításra került egy emlékoszlop, 
amelybe a Tízparancsolatot vésték bele. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire 
emlékezve október 23-án dr. György István kormánymegbízott úr mondott beszédet a 
Kösziben, illetve a Válaszút táncegyüttes adott műsort, majd koszorúzás következett a 
Kőrösi sétányon a kopjafáknál. November 4-én az Élessaroknál állított emlékműnél rótták 
le kegyeletüket a kőbányai hősök emléke előtt. Idén ismét sor került a Tiszta udvar, rendes 
ház mozgalom díjátadójára. A Kőrösi Kulturális Központ l-es termében 123 oklevelet, 
7 Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerést és 33 Virágos Kőbányáért oklevelet adtak át. 
Csatlakozott az Önkormányzat a Legszebb konyhakertek mozgalomhoz is, amelynek 
keretében 11 elismerést adtak át. Tyll Attila Jászai Mari-díjas színművész, volt kőbányai 
lakos emlékére, halálának a 15. évfordulója alkalmából emléktábla állítására került sor. 
Tanácskozást tartottak a Kelet-Pesti Tankerületi Központban a kerületi iskolák szülői 
munkaközösségének vezetőivel arról, hogy milyen fontosabb feladatok állnak az oktatás 
előtt, az Önkormányzat milyen módon támogatja a jövőben is a kerületi közoktatási, 
köznevelési feladatellátást még akkor is, ha már fenntartóként nem tud ebben részt venni. 
Vasárnap esténként 17 órától, az istentisztelet keretében folytatódik a Varnus Xavér által 
szervezett Orgona-vesperás sorozat az Ihász utcában. Advent első vasárnapján, december 
3-án 16 órától a Szent László téren kezdődik az Advent Kőbányán rendezvénysorozat, amely 
egy hónapig tart. Mindenkit szeretettel várnak a programokra. 

Bejelenti, hogy írásbeli módosító javaslatot nyújtott be az előterjesztő a meghívóban 5. és 17. 
sorszámmal jelzett előterjesztéshez, bizottsági módosító javaslatok az üléseket követően 
kerültek a szerverre a 10., 14. és 23. tervezett napirendi pontot érintően. 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata új napirendi pont felvételére, illetve 
napirendi pont levételére. Jelentkező nincs, indítja a szavazást a napirend elfogadásáról. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [361/2017. {Xl. 23.)1: 

I. A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (579. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervének módosítása (577. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (533. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. Az építményadóról szóló 41/2011. (Xl. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (582. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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5. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI.25.) önkormányzati 
rendelet módosítása (583. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

6. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
9 /2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (581. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződéskötés (564. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása (563. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő gépjárműbeállók és udvarrész 
időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény 
céljából történő használatra vonatkozó 2018. évi díjszabás (578. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírás (555. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (559. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosítás (532. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási 
kérelme (547. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (572. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15 . Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (580. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 1-XII. havi 
várható likviditási helyzetéről (556. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
elidegenítésre történő kijelölése (554. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. lépcsőházában lévő 
üres lakások pályázati úton történő értékesítése (557. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

19. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornaterem bérbeadása 
(569. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

20. A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (544. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21 . A Budapest X. kerület, Alkér utca 7. földszint 8. szám alatt lévő üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítése (537. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése 
(549. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

23 . A Kőbánya Sportolója 2017. elismerő cím adományozása (548. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

24. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (529. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

25. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren 
található pavilon fennmaradása iránti kérelme (531. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

26. A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti 
méltányossági kérelme (553. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

27. Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 
alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (530. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

28. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (545. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
27. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a „Hidegélelmiszer és főzési 
alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása tárgyú 579. számú előterjesztés tekintetében. Kéri 
Jegyző urat, hogy bonyolítsa le a név szerinti szavazást. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képvislelő-testület tagjainak névsorát, akik „igen", ,,nem" vagy „tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, egyhangú szavazattal az 579. számú 
előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. [A név szerinti szavazás eredményét rögzítő 
jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

362/ 2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
,,Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a Natur-Rost Kft. (2310 
Szigetszentmiklós, Kardos István utca 1586/ 1 hrsz.) ajánlattevő ajánlata érvényes az 1. és a 
6. rész tekintetében, mivel megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és 
végrehajtási rendeletei előírásainak, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, és 
nem áll kizáró ok hatálya alatt. 
2. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a BA-HA
MA'S Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 55.) ajánlata a 2. rész tekintetében érvénytelen, mivel 
az általa megajánlott 1., 2., 7., 8., 9., 14., 15., 27., 28., 31., 37., 39., 42., 43., 44., 45., 50., 54., 60. 
és 64. termék a gyártmánylap alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt kiszereléseknek, és meghaladja az Önkormányzat által biztosított +/- 5%-os 
kiszerelésbeli eltérési lehetőséget, így a szakmai ajánlata nem felel meg az ajánlatkérői 
előírásoknak. 

3. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a VAPOR 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2049 Diósd, Radnóti utca 41.) 
ajánlata az 5. rész tekintetében érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel 
az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az M2. alkalmassági követelménynek való 
megfelelést. 
4. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás az 1. és a 6. rész tekintetében eredményes. 
5. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás a 2. és az 5. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
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6. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
közbeszerzési eljárás a 3. és a 4. rész tekintetében eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot. 
7. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az eljárás 
nyertese az 1. és a 6. rész tekintetében a Natur-Rost Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kardos 
István utca 1586/1 hrsz.) mint az értékelési szempontra (legjobb ár-érték arány) tekintettel 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő. 
8. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést a Natur-Rost Kft.-vel megkösse. 
9. A Képviselő-testület a „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, 
hogy a 6. rész fedezetét az eljárás eredményességének biztosítása érdekében 837 752 Ft+ 
áfa összeggel egészítse ki. 
Határidő: 

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

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 

tervének módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

363/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről szóló 51/2017. 
(III. 23.) KÖKT határozata 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 363/2017. (XI. 23.) KÖKT határozathoz 

1. melléklet az 51/2017. (III. 23.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 

A B e D 
Előzetesen Közbeszerzési Az eljárás 

1. Közbeszerzés tárgya becsült nettó eljárás 
érték (Ftl me1!indításának 

típusa 
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tervezett 
időpontja 

Kőbányai Önkormányzat 
Kbt. 113. §-a 

2. közéleti hírközléseinek 63 OOO OOO 2017. január 
szerinti nyílt 

előállítása 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri 

3. 
Hivatal tetőterében 

173 923 367 2017. január 
Kbt. 115. §-a 

hőszivattyús rendszerek szerinti nyílt 
kialakítása a kapcsolódó 

szakipari munkákkal 

4. 
24 órás felnőtt háziorvosi 

153 498 840 2017. március 
Kbt. 113. §-a 

üe:velet szerinti nyílt 

5. 
Digitális közterületi műszaki 

31496 063 2017. március 
Kbt. 113. §-a 

térkép készítése szerinti nyílt 
Hidegélelmiszer beszerzése a 

Kbt. II. része 
6. Kőbányai Egyesített Bölcsődék 215 561453 2017. március 

szerinti nyílt 
részére 

7. Földgázenergia beszerzése 22 850 OOO 2017. április 
Kbt. 113. §-a 
szerinti nyílt 

8. Babakelengye beszerzése 15 748 031 2017. április 
Kbt. 113. §-a 
szerinti nyílt 

9. Villamos energia beszerzése 88 075 OOO 2017. július 
Kbt. II. része 
szerinti nyílt 

10. 
Mobiltávközlési és 

17322834 2017. március 
központosított 

mobilinternet-szolgáltatások közbeszerzés 

11. Polgármesteri Hivatal felújítása 409 448 818 2017. május 
Kbt. 113. §-a 
szerinti nyílt 

Hidegélelmiszer, főzési 

12. 
alapanyag beszerzése a 

202 359155 2017. augusztus 
Kbt. II. része 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék szerinti nyílt 
számára 

Élelmiszeripari alapanyagok 
Kbt. II. része 13. beszerzése a Kőbányai 305 636 243 2017. november 
szerinti nyílt Egyesített Bölcsődék részére 

A Kőbányai Polgármesteri 
Kbt. 115. §-a 14. Hivatal épületében beépített 5 954 300 2017. november 
szerinti nyílt 

tűzjelző rendszer bővítése 
A Kőbányai Hírek című 

Kbt. 113. §-a 15. önkormányzati lap nyomdai 44 OOO OOO 2017. november 
szerinti nyílt 

előállítása és szállítása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, 

valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen 
szavazattal, S tartózkodással az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a rendeletalkotási javaslatról 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 
S ellenszavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az építményadóról szóló 
41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Jegyző úr írásbeli módosító javaslatot nyújtott be. Kérdezi, kívánja-e szóban 
kiegészíteni azt? 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezet arról szól, hogy az előterjesztésben részletezett 
változtatásokkal összefüggésben a körzetek határait módosítja a Képviselő-testület. 
Gyermekfogorvosi körzet, illetve iskolai védőnői körzet szűnik meg, illetve új alakul. Ezekről 
az érdemi döntés a rendeletben születik meg, de az egészségügyi igazgatási szervek 
gyakorlata szerint külön határozat is szükséges. A rendelettervezet szolgálja az ellátásaink 
fenntarthatóságát, hatékonyságának növelését, ezért elfogadásra javasolja a tisztelt 
Képviselő-testületnek. 

Dr. Szabó Krisztián írásbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés az alábbi 4. és S. 
melléklettel egészül ki: 

"4. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (XI. 23.) határozata 
gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096501-es 
számú gyermekfogorvosi körzetet 2018. március 31-ei hatállyal megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője" 

"S. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017. (XI. 23.) határozata 
iskolavédőnői körzet kialakításáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete iskola
egészségügyi feladatok ellátására új iskolavédőnői körzetet alakít ki 2018. január l-jével. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője" 

Indokolás: Az egészségügyi alapellátás körzeteit érintő változások hatálybalépése 
érdekében módosítani kell az érintett egészségügyi szolgáltatók egészségügyi 
államigazgatási szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
Népegészségügyi Osztálya) által kiállított működési engedélyét, valamint a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződését, melyhez - függetlenül 
attól, hogy a módosítást a rendelet megalkotása statuálja - az államigazgatási szerv 
gyakorlata szerint szükséges csatolni a fenti határozatokat. 

(583/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő -testület tagjait, szavazzanak a rendelettervezetről, amelynek 
elfogadásához minősített többségű szavazás szükséges. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 30/ 2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: Indítja a szavazást az 583/ 1. módosító javaslat figyelembevételével az 
előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokról. 

364/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
az egészsegugyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó 
gyermekfogorvosokkal kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete az érintett 
szolgáltatókkal az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási 
szerződéseket módosítja az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet 2018. január l-jén, valamint 2018. április l-jén hatályba lépő 
módosítása szerint. 
2. A Képviselő -testület a feladatellátási szerződés módosításának aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Határidő: 2018. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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365/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátására kialakított új iskolavédőnői körzetben a védőnői feladatok ellátása céljából 2018. 
január l-jétől 1 fővel megemeli, és az álláshelyek számát 190,8 főben határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

366/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300096501-es 
számú gyermekfogorvosi körzetet 2018. március 31-ei hatállyal megszünteti. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

367 /2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
iskolavédőnői körzet kialakításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete iskola
egészségügyi feladatok ellátására új iskolavédőnői körzetet alakít ki 2018. január l-jével. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

9/2015. (Ill. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Megadja a szót Jegyző úrnak 

Dr. Szabó Krisztián: Jelen esetben a rendeletmódosítás arról szól, hogy nem módosul a 
jelenleg fennálló állapot. A költségvetési törvény éves időtartamra teszi lehetővé a 
Képviselő-testületnek az illetményalap megállapítását. Arra tekintettel, hogy a költségvetés 
elfogadása majd jövő év februárjában történik meg, gyakorlatilag az év vége és a következő 
év eleje közötti átmenet biztosításáról dönthet most a Képviselő-testület. Majd a 
költségvetésben lehet ezt felülvizsgálni, illetve fenntartani a gazdálkodás kereteire való 
tekintettel. 
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Elnök: További kérdésre, hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a 
rendeletmódosításról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9 / 2015. (Ill. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződéskötés 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

368/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közszolgáltatási megállapodás kötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy 
Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

369/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Merkapt 
Maraton Team Sportegyesület részére 15 OOO OOO forint támogatást nyújt a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 

12 



önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tartaléka) 
terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 

végrehajtására és a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedés megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 1. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő gépjárműbeállók és 

udvarrész időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa 
rendezvény céljából történő használatára vonatkozó 2018. évi díjszabás 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

370/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő gépjárműbeálló és udvarrész 
díjszabásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen a gépjárműbeálló bruttó összegű parkolási díját az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

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

2. A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen udvarrész egyéb tárolási célra egy 
alkalomra legfeljebb 6 hónapot meg nem haladó határozott időtartamra 110 Ft/mZ/hó 
bérleti díjjal, 30 napos felmondási idővel adható bérbe. 
3. Ez a határozat 2018. január l-jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. 

371/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher 
Villa díjszabásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területen lévő pincerendszer és a Dreher Villa látogatásának, 
valamint használatának bruttó összegű díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
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a) látogatás minden hónap utolsó szombatján: 
aa) felnőtteknek 1 OOO Ft/fő, 
ab) diákoknak 500 Ft/fő, 

b) cégek, magánszemélyek túravezetése, helyszín biztosítása rendezvényhez, 
programhoz, bemutatóhoz (legfeljebb 3 óra időtartamra): 500 Ft/fő, valamint 
munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja 10 OOO Ft/fő, 

c) egész napos rendezvényhez (kivéve sportverseny) helyszín biztosítása: 
20 OOO Ft/nap, valamint munkaidőn kívül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kísérőinek díja 10 OOO Ft/fő, 

d) televíziós, illetve filmforgatás hétköznap és hétvégén: 
da) előkészítés és utómunka 20 500 Ft/óra, 
db) filmforgatás 22 OOO Ft/óra, 

e J intézmények túra vezetése 
ea) hétköznap munkaidőben: ingyenes, 
eb) munkanapokon munkaidőn kívül, munkaszüneti és pihenőnapokon: 
felnőtteknek 500 Ft/fő, diákoknak 300 Ft/fő, valamint munkaidőn kívül a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kísérőinek díja 10 OOO Ft/fő, 

f) Szent László napi és más kerületi vagy országos rendezvény keretében 
meghirdetve ingyenes, 

g) a pincerendszer látogatása Kőbánya Kártyával ingyenes, 
h) búvártevékenység: 2 200 Ft/merülő búvár (A merüléseket vezető búvár, 

valamint a merülésben résztvevő csoport vezetője, szervezője, amennyiben 
ténylegesen részt vesz a merülés vezetésében, mentes a díjfizetés alól.), 

i} felsőoktatási vizsgafilm forgatása 2x8 óra időtartamban ingyenes feltéve, hogy 
a filmen megjelenítik, hogy a film a Kőbányai Önkormányzat támogatásával 
készült; az ingyenes használatra biztosított időn túl 22 OOO Ft/óra, 

j) magáncélú fotózás 5 OOO Ft/3 óra, valamint munkaidőn túl a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. kísérőjének díja 5 OOO Ft/fő; a fotózásban megkezdett 
minden további óra 1 OOO Ft. 

2. Ez a határozat 2018. január l -jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

10. napirendi pont: 
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez 

nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírás 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott módosító javaslatot. 

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslata (Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági elnök javaslatára): A határozattervezet 1. mellékletét képező pályázati kiírás I. 
pont 5. alpontjában a „2018. február 28." szövegrész helyébe a „2018. március 31." szöveg 
lép, valamint a II. pont 2. alpontjában a „2018. március 31." szövegrész helyébe a „2018. 
április 30." szöveg lép. 
Indokolás: a társasházak kötelező éves közgyűlésének összehívását figyelembe véve 
szükséges a módosítás, hiszen az érvényes pályázathoz csatolni kell a Társasház tulajdonosi 
döntését arról, hogy indulni kívánnak a pályázaton. 

(555/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a módosító javaslat elfogadásáról. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú 
szavazattal elfogadja az 555/1. módosító javaslatot. [372/2017. (XI. 23.)J 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a pályázati kiírást tartalmazó 
határozattervezetről. 

373/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Városüzemeltetési Osztály vezetője 

1. melléklet a 373/2017. (XI. 23.) KÖKT határozathoz 

Pályázati kiírás 

Pályázat lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásra 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 43. ,,Társasház kamerarendszer" során 
szereplő, a korábbi pályázatot követően fennmaradt 2 240 939 forint erejéig a 
lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra Pályázatot ír ki. 

A pályázati feltételeket a lakóközösség részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.), valamint jelen kiírás határozza meg. 

A Pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási területén levő 
társasházak, valamint lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: lakóközösség). 

I. A Pályázat benyújtása 

1. A Pályázatot az 1. melléklet szerinti Pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet 
benyújtani a 2. mellékletnek megfelelő lakóközösségi elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítésének támogatására. A formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélközpontjában (1102 Budapest X. kerület, Állomás utca 26.) átvehetők vagy az 
Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők. 

2. A Pályázat utófinanszírozott. Pályázatot csak a 2017. február 24. napja és a Pályázat 
benyújtása között megvalósított vagy ugyanezen időszakban meghozott, a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntéssel elfogadott 
projekt támogatására lehet benyújtani. A tulajdonosi döntésnek tartalmaznia kell a 
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lakóközösség által szabályszerűen kiválasztott Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
árajánlatát is. 

3. A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva kell 
összeállítani: 

a) kitöltött Pályázati adatlap, 
b) tartalomjegyzék, 
e) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-ának, valamint a 

lakásszövetkezetekről szóló 2 004. évi CXV. törvény 14 / A. §-ának és a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntés, 

d) pályázati leírás és költségvetés részletes műszaki leírással, 
e) a megvalósult kivitelezés esetén a megvalósítást igazoló számláknak a pályázók 

képviseletére jogosult által hitelesített másolata, 
j) a Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a feltételeket 

megismerte, és a szerződésben félként részt kíván venni, 
g) a Pályázat egyéb kötelező mellékletei. 

A Pályázat érvénytelen, ha a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi 
követelményeket nem teljesíti. 

4. A Pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 
Budapest X. kerület, Állomás utca 26.) kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A 
borítékra rá kell írni a pályázó címét, valamint a következő hivatkozást: ,,elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázat". Postai 
feladás esetén a Pályázat benyújtásának időpontja a borítékon szereplő postai bélyegző 
dátuma. 

5. A Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31. napja. A határidőn túl 
benyújtott pályázat érvénytelen. 

II. A Pályázat lebonyolítása és elbírálása 

1. A Pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 

2. A Pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) bírálja el. A Pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30. 
napja. 

3. A Pályázat elbírálása az alábbi értékelési szempontok szerint történik: 
a) az R. 3. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott maximális támogatási 

összegnél kisebb támogatás igénylése (5000 forintonként 1 pont), 
b) a pályázattal érintett lépcsőházhoz tartozó lakások száma (lakásonként 1 pont). 

Az értékelési pontszám alapján a Polgármesteri Hivatal pályázati rangsort állít fel, az 
azonos pontszámmal rendelkező pályázók a rangsorban az elektronikus megfigyelő 
rendszer bevezetéséről szóló tulajdonosi döntés idősorrendjében szerepelnek. A 
Képviselő-testület a pályázati rangsor alapján dönt a támogatás odaítéléséről, illetve a 
támogatás mértékéről. 

4. A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését 
az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. 
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5. Az Önkormányzat a nyertes pályázó képviselőjével szerződést köt. Ha a nyertes pályázó 
a támogatás elnyeréséről szóló értesítés közlésétől számított 30 napon belül neki 
felróható okból a szerződést nem írja alá, a támogatásra való jogosultság hatályát veszti. 

6. A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak három hónap áll rendelkezésére 
a Pályázat tartalmának megvalósítására, azaz az elektronikus megfigyelő rendszer 
kiépítésére. A Vállalkozó által megvalósított elektronikus megfigyelő rendszer 
megfelelőségét - műszaki átadás-átvételi eljárás keretében - az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ellenőrzi. 

7. Amennyiben a szerződés megkötésétől az elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére 
nyitva álló három hónapos határidőt a nyertes pályázó túllépi, vagy a műszaki átadás
átvételi eljárás során a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat az 
abban meghatározottak szerint és a megjelölt határidőn belül nem javítja ki, a Pályázat 
támogatásban nem részesülhet, a támogatásra való jogosultság, valamint a szerződés 
hatályát veszti, továbbá - a forráshoz képest többletigénylés esetén - a nyertes pályázó 
helyére a sorban következő pályázó lép, amellyel az Önkormányzat szerződést köt. 

8. Az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval és a Vállalkozóval, amely alapján 
a nyertes pályázó részére biztosított vissza nem térítendő támogatást a szerződésben 
szabályozott feltételekkel az Önkormányzat a Vállalkozó részére teljesíti. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást hivatali munkaidőben Verle István 
(4338-369) és Szász József (4338-284) nyújt. 

Budapest, 2017. november 11 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

A Pályázati kiírás 1-4. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

374/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 11A

11 típusú Ösztöndíjpályázat keretében a 
2017 /2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévének időtartamára 10 hónapon 
keresztül havi S OOO Ft ösztöndíjat biztosít 

1. Klimes Krisztián, 
2. Boros Barbara, 
3. Chu Duy Trong, 

4. 
S. 
6. 

Brassai-Dávid József Zsolt, 
Nagy Ákos Béla, 
Kovács Mónika, 
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7. Niazi Atel, 36. Váradi Alexandra, 
8. Kalóczkai Gergő Archibald, 37. Kőrösi Péter, 
9. Vajda Dániel, 38. Kőrösi Dóra, 
10. Balaton Gábor, 39. Buza Nikoletta, 
11. Balaton Tamás, 40. Buza Ákos, 
12. Farkas Veronika Sára, 41. László Bálint, 
13. Chu Hong Son, 42. Vági Levente, 
14. Sipos Ditta, 43. Medgyesi Ádám, 
15. Sipos Cintia, 44. Rétsághy Márk, 
16. Moldovan Alíz Otília, 45. Demeter Csaba, 
17. Molnár Boglárka, 46. Gyökér Péter, 
18. Szabó Zsolt Gergő, 47. Neurohr Zsolt Barnabás, 
19. Kovács Attila, 48. Stifter Enikő Anikó, 
20. Mayer Anikó Klára, 49. Czapkó Fruzsina, 
21. Valcsák Adrienn, 50. Makra Márió, 
22. Béres Dániel, 51. Rózsa Sándor, 
23. Puskás Laura, 52. Fehér Márta Beáta, 
24. Buzás Ágnes, 53. Tényi Krisztina Gyöngyvér, 
25. Rácz Roland, 54. Vizdák Bernadett, 
26. Kiss Álmos Kristóf, 55. Bozsó Noémi, 
27. Sándor Kincső Gyöngyvér, 56. Ági Dániel, 
28. Kertész Tamás, 57. Györkös Levente, 
29. Csada Gertrúd, 58. Bódi Sarolta, 
30. Gál Kinga, 59. Nagy Fruzsina, 
31. Gál Sándor, 60. Bangó Izrael Ábrahám, 
32. Seres Hajnalka, 61. Nyulasi Dániel Martin, 
33. Gácsi Judit Lídia, 62. Hargitai Eszter Cecília és 
34. Gácsi Fanni, 63. Bojtor Szabolcs 
35. Ábrahám Tamás, 

részére. 
2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „B" típusú 
Ösztöndíjpályázat keretében Tóth Kamilla részére a 2018/2019. tanév, a 2019 /2020. tanév 
és a 2020/2021. tanév időtartamára 3x10 hónapon keresztül havi 5 OOO Ft ösztöndíjat 
biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 3 400 OOO Ft tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2017. december 8. 
Feladatkörében a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

12. napirendi pont: 
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 

fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 
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375/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest X. kerület 
területére eső szennyvízcsatorna-fejlesztési munkái megvalósításának támogatásáról és a 
KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való 
közreműködésről szóló megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
2. A Képviselő-testület a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi 

beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső szennyvízcsatorna-fejlesztési 
munkái megvalósításának támogatásáról és a KEOP támogatási programban megvalósuló 
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodásban 
foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló megállapodás módosítását a 2. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti fizetési megállapodás 
szerinti 14 274 852 forint hozzájárulás 2018. évi költségvetési rendeletben történő 
tervezésére. 
Határidő: 2018. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány 

támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Tóth Balázs: Az alapítvány az előterjesztés szerint 100 OOO Ft támogatást kér a civil 
karácsonyi ünnepség költségeinek támogatására. Javasolja, hogy a támogatás összegét 
emelje meg a Képviselő-testület 200 OOO Ft-ra. 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezetben szereplő a 
,,100 OOO Ft" szövegrész helyett a „200 OOO Ft" szöveg lép. 
Indokolás: az előző évekhez hasonló színvonalas adventi rendezvények lebonyolítása miatt 
látja indokoltnak az összeg megemelését. 

(547 /1. módosító javaslat) 

Somlyódy Csaba: Elmondja, hogy Ő is támogatja az előtte szóló képviselői javaslatot, mivel 
ez a legnagyobb létszámú nyugdíjas szervezet Kőbányán. E támogatással biztosított lenne 
számukra programjaik színvonalas megrendezése. 

Elnök: A karácsonyi időszakban számos olyan szervezet kér támogatást, amelyek 
rászorulókkal, nyugdíjasokkal, családokkal foglalkoznak. Ezek a szervezetek mintegy 2,5 
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millió forint támogatást kapnak, egységes elvek mentén elosztva, arra a célra, hogy a 
karácsonyi időszakban megszervezzék a különböző rendezvényeiket. A Havasi Gyopár 
Egyesület által meghívott vendégeket az Önkormányzat is meghívja a karácsonyi 
ünnepségére, ami így duplikáláshoz vezet. Ennek sok ér telmét nem látja, egyébként pedig a 
civil szervezeteket egyformán támogatja az Önkormányzat. Az eredeti határozattervezet 
támogatását javasolja. 

Radványi Gábor: Mint előterjesztő, nem támogatja a Képviselő úr javaslatát. A 2,5 millió Ft 
támogatás szétosztásakor azt gondolták, hogy minden olyan egyesület, alapítvány, amelyik 
részt vesz az Idősügyi Tanács munkájában egységesen 100 OOO Ft támogatásban 
részesüljön. A Havasi Gyopár Alapítvány támogatása azért került most külön a Képviselő

testület elé, mert ők alapítványi formában működnek. 

Az előterjesztő nem támogatja az 547 /1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 54 7 /1. módosító javaslat 
elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 
S ellenszavazattal, S tartózkodással nem fogadja el az 547/1. módosító javaslatot. 
(376/2017. (XI. 23.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozattervezetről. 

377 /2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási 
kérelméről 

(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi 
Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
részére 100 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 7. 
sora (Polgármester általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. 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. 

14. napirendi pont: 
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság ülésén Lakatos Béla képviselő úr 
szóbeli módosító javaslattal élt, amelyről most a Képviselő-testület tagjainak kell döntést 
hozni. 
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Lakatos Béla szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1. pontjában a 
,,200 OOO Ft" szövegrész helyébe a „100 OOO Ft" szöveg lép. 

Indokolás: A Csángó Bál nem kapcsolódik Kőbánya életéhez. 
(572/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nem támogatja az 572/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri, szavazzanak az 572/1. módosító javaslat elfogadásáról, a szavazást indítja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 
9 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadja el az 572/ 1. módosító javaslatot. 
[378/2017. (XI. 23.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozattervezetről, a 
szavazást indítja. 

379/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 
(12 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére 
200 OOO Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 3/ 2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. 
sora (Polgármester általános tartalék) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. 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. 

15. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, döntéshozatal nélkül lezárja a napirendi 
pontot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 
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16. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 1-XII. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, döntéshozatal nélkül lezárja a napirendi 
pontot. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. !-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

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

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Marksteinné Molnár Julianna képviselő 
asszony írásbeli módosító javaslatot nyújtott be két határozattervezettel kívánja 
kiegészíteni az előterjesztést. 

Marksteinné Molnár Julianna írásbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés a 
következő 2. és 3. melléklettel egészül ki: 

„2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2017. ( ...... )határozata 

a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. G. épület, földszint 215. szám alatti lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. G. épület, földszint 
215. szám alatti, 42428/ 8/G/84 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója" 

„3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2017. ( ...... ) határozata 

a Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 14. X. emelet 41. szám alatti lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 14. X. emelet 41. szám 
alatti, 42309 / 4 7 / A/93 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő 

összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója" 

Indokolás: Javaslom, hogy a Gergely utcai ingatlanok mellett kerüljön elidegenítésre 
kijelölésre a Takarék utcai, valamint a Szőlővirág utcai ingatlan is, ugyanis nem szerencsés 
az Önkormányzat tulajdonában hagyni olyan társasházi albetéteket, amelyek esetében a 
Társasházban csekély az önkormányzati tulajdon. 

A fenti szempontok és a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 
32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete alapján a lakás forgalmi értéke 
(100%-os vételár) az alábbiak szerint csökkenthető: 

I. Budapest X., Takarék utca 14. G. épület, földszint 215. szám alatti lakás 
vonatkozásában: 

A vételárat csökkentő tényező A vételárcsökkentés mértéke 

I. Az Önkormányzat tulajdoni hányada a 
8% 

társasházban (6,82%) 
II. Ha az ingatlanra fordított kiadás 

0% 
meghaladja a bérleti díjból származó bevételt 
11 I. Ha a társasház gazdálkodása nem 

2% 
megfelelő (kintlévőség) 

V. Az ingatlan az Önkormányzat 
0% közigazgatási területén belül helyezkedik el 

A vételárat csökkentő tényezők összesen 10% 

A vételárcsökkentő tényezők figyelembevételével az értékesítésre kijelöléshez 
kapcsolódóan javasolom az ingatlan vételárát a forgalmi érték 10%-ával csökkentett 
összegben meghatározni. 
II. A Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 14. X. emelet 41. szám alatti lakás 
vonatkozásában 

A vételárat csökkentő tényező A vételárcsökkentés mértéke 

I. Az Önkormányzat tulajdoni hányada a 
8% társasházban (5,38%) 

II. Ha az ingatlanra fordított kiadás 
0% meghaladja a bérleti díjból származó bevételt 

11 I. Ha a társasház gazdálkodása nem 
0% 

megfelelő 
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V. Az ingatlan az Önkormányzat 
0% 

közigazgatási területén belül helyezkedik el 
A vételárat csökkentő tényezők összesen 8% 

A vételárcsökkentő tényezők figyelembevételével az értékesítésre kijelöléshez 
kapcsolódóan javasolom az ingatlan vételárát a forgalmi érték 8%-ával csökkentett 
összegben meghatározni. 

(554/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az 554/1. módosító javaslat 
elfogadásáról. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, szavazattal 
elfogadja az 554/1. módosító javaslatot. {380/2017. (XI. 23.)J 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő 

határozattervezetekről az 554/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

381/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 38. földszint 5. szám alatti lakás elidegenítésre 
történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gergely utca 38. földszint 5. szám 
alatti, 41855/0/A/5 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő 

összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

382/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Takarék utca 14. G. épület, földszint 215. szám alatti lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 14. G. épület, földszint 
215. szám alatti, 42428/8/G/84 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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383/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 14. X. emelet 41. szám alatti lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szőlővirág utca 14. X. emelet 41. szám 
alatti, 42309 / 4 7 / A/93 helyrajzi számú lakást elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő 

összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. 
lépcsőházban lévő üres lakások pályázati úton történő értékesítése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. 

Tóth Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy a Glo Story Kft. írásban jelezte, hogy 
megvásárolná ezeket a lakásokat. Jelezte azt is esetleg, hogy mi a szándéka a jövőben 
ezekkel a lakásokkal. 

Elnök: Nem jelezte, de a környéken látjuk a lezajló folyamatokat, vélhetően a szanálás lesz 
a cél. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást. 

384/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. lépcsőházban lévő 
üres lakások pályázati úton történő értékesítéséről 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló BudapestX. kerület, Szállás u. 32-34. III. lépcsőház fszt. 15. 
(hrsz.: 38428/4/A/41), I. em. 6. (hrsz.: 38428/4/A/48) és I. em. 7 /a (hrsz.: 38428/4/A/50) 
szám alatti üres lakásokat együttesen pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlanok kikiáltási árát 30 060 OOO Ft összegben határozza 
meg. A vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornaterem 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást. 

385/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornaterem 
bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő (helyrajzi szám: 41090/ 3) tornatermet és az 
előtte lévő udvarrészt az EXTREME SHOW Nonprofit Kft. (székhelye: 1064 Budapest, 
Podmaniczky utca 57. II. emelet 14., adószáma: 14523391-2-42, cégjegyzék száma: 01-09-
907733, képviseli: Rippel Ferenc ügyvezető) részére artista és akrobatika oktatás céljára 
2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre, a tanév végére szóló 3 hónapos felmondási 
idővel bérbe adja. A bérleményt a bérlő hétfőtől péntekig naponta 15 órától 22 óráig 
jogosult használni. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját havi 150 OOO Ft+ ÁFA összegben határozza 
meg. 
3. A Képviselő-testület a bérleti szerződés megkötésekor fizetendő óvadék mértékét 450 OOO 
Ft összegben határozza meg. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2017. december 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója 

20. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

386/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 helyrajzi számú ingatlan 6177 /SS 941-ed 
tulajdoni hányadára vonatkozó, a Ganz Ipari Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1089 Budapest, 
Vajda Péter utca 12., cégjegyzékszáma: 01-10-041512, adószáma: 10506583-2-42) eladó és 
az NB Group Investments Kft. (székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82., cégjegyzékszáma: 
01-09-305002, adószáma: 26157690-2-42) vevő között 2017. november 3. napján 
110 OOO OOO Ft vételáron létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban az 
Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozat kiadására. 
Határidő: 2017. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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21. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Alkér utca 7. földszint 8. szám alatt lévő üres lakás pályázati 

úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

387 /2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Alkér utca 7. földszint 8. szám alatt lévő üres lakás pályázati 
úton történő elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Alkér utca 7. földszint 8. szám alatti, 
41598/0/C/1 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan kikiáltási árát 2 141 OOO Ft összegben határozza meg. A 
vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2018. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

22. napirendi pont: 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának 

véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy mivel az érintett nincs jelen és előzetesen sem kérte, hogy zárt 
ülésen tárgyalják az anyagát, az ülést nyilvánosan folytatják. Kéri, akinek kérdése, 
észrevétele van jelezze. 

Dr. Mátrai Gábor: A Humánszolgáltatási Bizottság megállapította, hogy formailag, 
tartalmilag is igényes a pályázati anyag. A pályázó a digitális kompetenciákra, az 
informatikai részre, a nyelvi oktatásra és a zenei oktatásra helyezné a hangsúlyt. A 
matematika oktatás területén bevezetné a legomatematikát, valamint alsó és felső 

tagozaton egy boldog iskola programban is részt venne a gyerekekkel. Továbbra is 
megtartaná és fejlesztené a pályázati kereteket. Több lábon álló pedagógiai programja volt. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást. 

388/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának 
véleményezéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Szabóné Valkony Máriának a Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői 
feladatával történő megbízását. 
Határidő: 2017. november 27. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Kőbánya Sportolója 2017 elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § {2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

24. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § {2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

25. napirendi pont: 
Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget 

téren található pavilon fennmaradása iránti 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 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

26. napirendi pont: 
A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 

díjcsökkentés iránti 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 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

27. napirendi pont: 
Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám 

alatti, ( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti 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 27. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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28. napirendi pont: 
Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 28. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. Felhívja a figyelmet, hogy a Közmeghallgatásra ma 17 órakor 
kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ nagytermében. A Képviselő
testület munkaterv szerinti ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.25 óra. 

K.m.f. 

olfuM 
elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

./ írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2017. november 23-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. Kovács Róbert polgármester 

2_ Agócs Zsolt 

3_ Bányai Tibor Péter 

4_ dr. Fejér Tibor 

5_ Gazdag Ferenc 

6_ Gál Judit 

7_ Marksteinné Molnár Julianna 

8_ Mácsik András 

9 - dr. Mátrai Gábor 

10_ dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. Patay-Papp Judit Vivien 

12_ Radványi Gábor alpolgármester 

13_ Somlyódy Csaba 

14_ Tóth Balázs 

15 - Tubák István 

16_ Varga István 

17 - Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Fonyódi Ágnes 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz J orgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Turmely Erzsébet 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 

Váradi Eszter 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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A NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A „Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

szóló döntéshez, 

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

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

1. Kovács Róbert polgármester >( 
2. Agócs Zsolt )( 
3. Bányai Tibor Péter )( 
4. dr. Fejér Tibor )( 
6. Gál Judit y 
5. Gazdag Ferenc X 
8. Mácsik András X 
7. Marksteinné Molnár Julianna K 
9. dr. Mátrai Gábor Imre X 
10. dr. Pap Sándor 

11. Patay-Papp Judit Vivien X 
12. Radványi Gábor X 
13. Somlyódy Csaba x· 
14. Tóth Balázs X' 
15. Tubák István X 
16. Varga István X 
17. Weeber Tibor X 

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

~./ , 
~ : s Róbert 

polgármester 




