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KŐBÁNYA 

ai éló v.1ros 

Budapest Főváros X kerület Kőbá nya i önkormá nyzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. március 22-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 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, Mácsik András, Marksteinné Molnár 
Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, 
Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Gál Judit 
Gazdag Ferenc 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 14 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Jegyzői Főosztály 

Távolmaradás oka 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Móré Tünde 
Fodor János 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
X. kerületi Rendőrkapitányság 

Dr. Szüts Korinna 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Horváth Tivadar 
dr. Gyetvai Tibor 
Szabó László Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Meghívottak: 
Polgármesteri Kabinet 
Humánszolgáltatási Főosztály 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
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Horváthné dr. Tóth Enikő 
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Jegyzői Titkárság 
Jegyzői Főosztály 

Kőbányai Közterület-felügyelet 

dr. Ács Viktória 
dr. Egervári Éva 
dr. Nagy Jolán 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Szabados Ottó 
Jáki Richárd 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Szomorú hírrel kezdi az ülést. Elmondja, hogy március 3-án tragikus hirtelenséggel 
elhunyt egy korábbi képviselőtársuk, Molnár Gábor. 1990. október 25-étől két cikluson 
keresztül volt a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a tagja. Több bizottságban 
dolgozott, 4 hónap híján 10 éven keresztül volt képviselője Kőbányának. Kéri a Képviselő
testület tagjait és a jelenlévőket, hogy egyperces néma tiszteletadással adózzanak Molnár 
Gábor volt képviselő emlékének. (A Képviseő-testület egyperces néma tiszteletadással 
emlékezik meg az elhunyt Képviselőről.) 
Elmondja, hogy azonnali kérdést nyújtott be Tóth Balázs képviselő úr. Szóban kér 
felvilágosítást a Hős utcai ingatlanokkal kapcsolatban tett intézkedésekről. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az SZMSZ. 50. § (4) bekezdése értemében a Képviselő úr 1 percben 
adhatja elő kérdését, a válaszadásra 2 perc áll rendelkezésre, viszontválaszra nincs 
lehetőség. 

Tóth Balázs: A március 9-én elküldött írásbeli kérdéseit szeretné feltenni a Hős utcával 
kapcsolatban. 1. kérdése: pontosan mikor kapta/kapja meg a Kőbányai Önkormányzat a 
kormány által biztosított 2,1 milliárd forintot. 2. kérdése: milyen feltételekkel kapta/kapja 
meg az Önkormányzat ezt a pénzt? Készül-e komplex terepfelszámoláshoz pénzügyi 
háttérszámítás? Ezt ki készíti? 3. kérdése: a Polgármester úr szerint mire lesz elegendő ez 
az összeg annak a tudatában, hogy a társasházban közel 150 magántulajdonos és közel 40 
önkormányzati bérlakásban élő család él? Ráadásul a társasház jelentős kintlevőségekkel 
rendelkezik. 4. kérdése: a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - a mélyszegéség, 
gyermekszegénység, romák (2011-2020) programot (az egyperces időkereten túl!) miként 
kívánja érvényesíteni a támogatási szerződésben? 5. kérdése: kér-e garanciát a 
Belügyminisztérium arra, hogy ebből a pénzből minden Hős utcában élő család lakhatását 
biztosítsa az Önkormányzat? 6. kérdése: az Önkormányzatnak mi az információja arról, 
hogy a támogatásért cserébe a telket, a házakat át kell-e adni valakinek? Igaz-e az, hogy a 
területet a Terrorelhárítási Központ kívánja majd az Önkormányzattól átvenni? 7. kérdése: 
pontosan milyen feladatokra használhatja fel a pénzt a Kőbányai Önkormányzat? 8. kérdése: 
Milyen komplex intézkedéseket kezdeményeznek a Hős utcai helyzet rendezésére? Mennyi 
kormányzati forrást biztosítanak ezekre? Pl. drogprevenció, szociális segítségnyújtás. 

Elnök: Képviselő úr írásban nem adta le a kérdését a testületi ülést megelőzően, ugyan 
szóban adott egy tájékoztatást arról, hogy kérdést kíván föltenni. Az a tájékoztatás messze 
nem arról szólt, mint amilyen kérdést megfogalmazott most. A kérdéseket illetően a 
legalaposabb információi a Jegyző úrnak vannak, így ő adja meg a választ. 
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Dr. Szabó Krisztián: A támogatási konstrukcióval kapcsolatban tudja az elhangozttakkal 
összefüggésben a legpontosabb információt elmondani. A támogatásról szóló 
kormányhatározat a támogatás nyújtását, a Belügyminisztérium normatív támogatások 
igénylésére vonatkozó rendszerén belül teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az 
Önkormányzatnak egy támogatásigénylést kellett benyújtania a Belügyminisztériumhoz. 
Ezt az Önkormányzat a rendelkezésre bocsátott informatikai rendszeren keresztül február 
huszadikai határidőre meg is tette. Ez a támogatásigénylés elbírálásra kerül a 
Belügyminisztérium által, ezután fog kiderülni, hogy támogatói okiratot bocsát ki a 
miniszter, avagy támogatási szerződést kötünk. Támogatói okirat, illetve támogatási 
szerződés még nincsen, így az Önormányzat még nem kapta meg a támogatás összegét. A 
támogatásigénylésben az Önkormányzat meghatározta azt, hogy a támogatást az érintett 
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve az ingatlan helyzetének rendezésére 
kívánja fordítani. A támogatásigénylés a részletesebb konstrukciót nem taglalja egyelőre, az 
egyeztetések még nem zárultak le a Minisztériummal. Még nem leht tudni, hogy a támogatás 
felhasználása milyen feltételekhez kötődik majd. Olyan típusú részletszabályokat, 
garanciákat, amelyeket a Képviselő úr a kérdéseiben érintett, általában nem fogalmaz meg 
a Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár, viszont csak a támogatási jogcím szerint 
tudja az Önkormányzat a támogatást elkölteni. Nem tudják még pontosan, hogy milyen 
feladatokra használható majd fel a támogatás, azt sem, hogy pontosan mikor kapja meg az 
Önkormányzat, továbbá azt sem, hogy mikor kezdődhet meg a felhasználás. 

Tóth Balázs: Az azonnali kérdést március 9-én átküldte, így véleménye szerint nem 
helytálló, hogy nem küldte azt meg előzőleg. 

Elnök: Két műfajt összekever a Képviselő úr. Az írásban feltett kérdést és a napirend előtti 
azonnali kérdést. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kettő nem keverendő, nem keverhető 
össze. 
Bejelenti, hogy a meghívóban az S. és a 11. sorszámmal jelzett tervezett napirendi ponthoz 
tartozó előterjesztés nem került benyújtásra, továbbá az előterjesztők visszavonták az 1., 2., 
7., 9. és 10. sorszámmal jelzett tervezett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésüket. 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e további javaslat napirendről történő levételre. Nem érkezik 
ilyen irányú javaslat. Napirendre történő felvételre két javaslat érkezett, mindkét 
előterjesztés múlt hét péntektől elérhető a szerveren, illetve a honlapon. Kéri, hogy 
szavazzanak a két napirendi pont felvételéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete S igen, 
6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem veszi fel napirendjére az alábbi előterjesztést 
[61/2018. (III. 22.)]: 

A Hős utca 15/A és 15/8 alatti lakóépületek (163. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete S igen, 
6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem veszi fel napirendjére az alábbi előterjesztést 
[62/2018. (/II. 22.)]: 

A Bihari u. 8/C alatti önkormányzati ingatlan lakosai (164. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő 
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Elnök: A rendfenntartás érdekében az SZMSZ 22. § (1) bekezdés 16. pontja alapján 1 óra 
időtartamú tárgyalási szünetet rendel el. 

Szünet 

Az ülés folytatásának időpontja: 10.20 óra 

Elnök: A Képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Kéri, hogy szavazzanak az ülés 
napirendjéről. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 
3 tartózkodással szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el {63/2018. {III. 
22.)]: 

1. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan használatba adása és az 
alapító okirat módosítása (140. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi önköltségének és intézményi 
térítési díjainak meghatározása (147. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester 

3. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (127. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. Saját halottá nyilvánítás (165. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

S. Óvodavezető közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása (126. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. A Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
megbízás (117. számú 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: 

7. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (116. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan használatba adása és 

az alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólásra nem jelentkezik senki, 
indítja a szavazást a határozattervezetről. 

64/2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba 
adásáról és használati jogviszony megszüntetéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) részére 
ingyenes használatba adja a Budapest X. kerület, 41448 hrsz.-ú, 1105 Budapest, Ihász utca 
26. szám alatt lévő „kivett óvoda" művelési ágú ingatlan Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 1/z részét. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, 41089 / 7 hrsz.-ú 1108 Budapest, Sibrik Miklós 
út 76-78. szám alatt lévő ingatlan vonatkozásában a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ használati jogviszonyát megszünteti. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

65/ 2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
2. Ez a határozat 2018. március 23-án lép hatályba. 

1. melléklet a 65/2018. {Ill. 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ ... / ... / 2018/ SZEO 

Módosító okirat 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. március 30. napján kiadott 
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K/15880/7 /2017 /IV alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A. §-a alapján - a ... /2018. (III. 22.) KÖKT határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: Bárka 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.2.1. székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti 
1104 Budapest, Mádi utca 86. 

Központ 

Gyermekek Átmeneti 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
Otthona, 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi 
1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. 

Ház 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Őszirózsa Idősek 
1105 Budapest, Román utca 4. Klubja 

Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 

Együtt-egymásért 
1106 Budapest, Hárslevelű utca 17 /a 

Idősek Klubja 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. ,,A" szekció 
földszint 006. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3. 
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13 Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegyi sétány13-15. 

14 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

15 Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

16 Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 

17 Védőnői Szolgálat 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51 . 

18 
Gyermekfogászati 

1101 Budapest, Kőbányai út 47. 
rendelő 

19 Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás- 1101 Budapest, Pongrác út 19. 
egészségügyi rendelő, 

20 
Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 

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

Kelt: Budapest, 2018. március „ 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 65/2018. (III. 22.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ ... / ... / 2018/ SZEO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.2. A költségvetési szerv 

1.2.3. megnevezése: Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

1.2.4. rövidített neve: Bárka 

1.3. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.3.1. székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26. 

1.3.2. telephelyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

Család- és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi utca 86. 

Gyermekek Átmeneti Otthona, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Pongrác Idősek Klubja, 

Orvosi rendelő 

Pongrác Közösségi Ház 1101 Budapest, Gyöngyike utca 4. 

LÉLEK-Pont 1108 Budapest, Maglódi út 143. 

Őszirózsa Idősek Klubja 1105 Budapest, Román utca 4. 

Borostyán Idősek Klubja 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a 

Együtt-egymásért Idősek Klubja 1106 Budapest, Hárslevelű utca 17 /a 

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
40. ,,A" szekció földszint 006. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Hárslevelű utca 19. 

Orvosi rendelő 1105 Budapest, Gergely utca 26. 

Orvosi rendelő 1106 Budapest, Kerepesi út 67. 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária körút 1-3. 

Orvosi rendelő 1108 Budapest, Újhegyi sétány13-15. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 128. 

Orvosi rendelő 1107 Budapest, Üllői út 136. 

Orvosi rendelő 1105 Budapest, Zsivaj utca 2. 

Védőnői Szolgálat 
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
43-51. 

Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 4 7. 

Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő, 1101 Budapest, Pongrác út 19. 

Központi ügyelet, 

Orvosi rendelő 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

1.4. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1. 

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

1.5.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

1.6. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

1 
Bárka Kőbányai Szociális és 1104 Budapest, Mádi utca 86. 
Gyermekjóléti Központ 

2 
Kőbányai Egészségügyi 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. ,,A" 
Szolgálat szekció földszint 006. 

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 szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja 
által meghatározott feladatok, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) és d) pontja által 
meghatározott szolgáltatások biztosítása, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, 

rendszeres, alkalomszerű feladatok ellátása. 
b) A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, 

egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. 

c) Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

d) A fogorvosi szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

e) Munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek 
kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal 
összefüggő feladatok. 

f) Az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

g) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú 
gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

h) A kábítószer-megelőzés tevékenységeivel, programjaival, koordinációjával 
összefüggő feladatok ellátása. 

i) A valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő 

képzésekkel (olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek 
nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény 
szerint szakmai képzésnek minősülnek) összefüggő feladatok ellátása. 

j) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére 
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

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

1) A saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek 
intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

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

10 



n) A gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, 
lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti 
szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása. 

o) Az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes 
hajléktalan személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint az önellátásra 
és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy 
éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító 
szolgáltatással és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

p) A koruk, egészseg1 állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek 
nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

q) A legfeljebb napi négy órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető 
gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok 
ellátása. 

r) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

s) A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 

t) A szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 072313 Fogorvosi szakellátás 

s 074011 F oglalkozás-egészségü evi alapellátás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségüE!Vi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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8 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 102031 Idősek nappali ellátása 

12 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

13 104037 Intézményen kívüli e:vermekétkeztetés 

14 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

15 104043 Család és gyermekjóléti központ 

16 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

17 107051 Szociális étkeztetés 

18 107052 Házi segítségnyújtás 

19 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

20 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

4.6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 
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. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba 
kerül kinevezésre. 

4.7. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. 
törvény 

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

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 
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okiratnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2018. .. .. napján kelt, 
...................................... napjától 
alkalmazandó K/ ... / ... /2018/SZEO okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Budapest, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi 

önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjszetéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

66/2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások 2018. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115. § (1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a 
következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4090 Ft/nap/fő (122 700 Ft/hó/fő), 
b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4240 Ft/nap/fő (127 200 Ft/hó/fő), 
e) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egy férőhelyes elhelyezéssel: 4340 Ft/nap/fő 
(130 200 Ft/hó/fő), 
dJ demens betegek bentlakásos ellátása: 4240 Ft/nap/fő (127 200 Ft/hó/fő), 
e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6170 Ft/nap/fő (185 100 Ft/hó/fő), 
!) szociális étkeztetés: 420 Ft/nap/fő, 
g) idősek nappali ellátása: 0 Ft, 
h) demens betegek nappali ellátása étkezéssel: 420 Ft/nap/fő, 
i) demens nappali ellátás: 0 Ft. 

2. Ez a határozat 2018. április 1-jén lép hatályba. 
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3. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
53/2017. (III. 23.) KÖKT határozat. 

67 /2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének 
meghatározásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése 
alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a 
következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap, 
b) étkezés egyéb költsége: 799 Ft/fő/nap, 
e) reformétkezés nyersanyagköltsége: 640 Ft/fő/nap, 
dJ reformétkezés egyéb költsége: 874 Ft/fő/nap, 
e) gondozás: 4 886 Ft/fő/nap,-

JJ játszócsoport: 8 425 Ft/fő/nap. 
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 418 400 Ft/nap, 
b) gyermekek átmeneti otthona: 10 806 Ft/fő/nap. 

3. Ez a határozat 2018. április 1-jén lép hatályba. 
4. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének 
meghatározásáról szóló 54/2017. (III. 23.) KÖKT határozat. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda 

intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Amennyiben kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a határozattervezetről. 

68/2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda 
intézményvezetői pályázatáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

a) az 1. melléklet szerinti tartalommal 2018. augusztus l-jétől 2023. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Bóbita Óvoda {1102 Budapest, Halom utca 7/b), 
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b J a 2. melléklet szerinti tartalommal 2018. szeptember l-jétől 2023. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) 
és 

cJ a 3. melléklet szerinti tartalommal 2018. augusztus l -jétől 2023. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Gézengúz Óvoda {1107 Budapest, Zágrábi út 13/aJ 

magasabb vezetői tevékenységének ellátására. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
hivatalos lapjában, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
honlapján kell megjelentetni. 
3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A§ (6) bekezdése szerint 
bizottságot hoz létre, amelynek tagjává választja 

aJ Almádi Krisztinát, 
bJ Baloghné Stadler Irént, 
cJ Bányai Tibor Pétert, 
dJ Dr. Fejér Tibort, 
eJ Gál Juditot, 
f) Lakatos Béla Lajost, 
gJ Mácsik Andrást, 
hJ Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
iJ Radványi Gábort, 
jJ Varga Istvánt és 
kJ Vermes Zoltán Lászlót. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2018. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

A határozat 1., 2. és 3. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
Saját halottá nyilvánítás 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjszetéssel kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

69/2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Gábort 
(1952-2018) az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Feladatában érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

Elnök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében az érintett kérelmére zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület 
az 5. és 6. napirendi pontokat az érintettek kérelmére. 

5. napirendi pont: 
Óvodavezető közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján az érintett kérelmére zárt ülésen tárgyalja a 6. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

6. napirendi pont: 
A Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői feladatainak 

ellátására vonatkozó megbízás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján az érintett kérelmére zárt ülésen tárgyalja a 6. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

7. 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 7. napirendi pontot. 

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

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.30 óra. 

~rület l(Ö°d 
+,· ~g(\rmesl ~ ro ~o e.('.'~ 

'! ~ ~-. t J 
3. ~~~4i, 

* \ 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

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

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

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

70/2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Nagy Ágota közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Ágota, a 
Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. 
§ (4) bekezdése alapján felmentéssel 2018. december 30-ai hatállyal megszünteti, egyben felkéri 
a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
2. A Képviselő-testület Nagy Ágota részére 2018. szeptember l-jei hatállyal címzetes igazgatói 
pótlékot állapít meg havi 27 405 Ft összegben. A munkavégzés alóli mentesítés idejére 1 123 
605 Ft összegű távolléti díjat, valamint 4 havi vezetői pótléknak megfelelő 438 480 Ft összeget 
egyszeri juttatásként biztosít, egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi 
intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék és távolléti díj 
kifizetésére a 2018. évben 1 964 939 Ft (1 644 300 Ft személyi juttatás+ 320 639 Ft munkaadót 
terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 5/ 2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 11. sora 
(Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. május 2. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

71/ 2018. (III. 22.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
megbízásról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Angyal Nórát 
megbízza a Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13 / A) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2018. április l-jétől 2018. július 31-éig terjedő határozott időre. 
2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az Önkormányzat által 
fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 
429 / 2015. (XII. 17.) KÖKT határozat szerint határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 



JELENLÉTI ÍV 

2018. március 22-én 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 F ere ne 

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. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Pásztor József 

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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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 Ild ikó 

Szabó László 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Kovács Brankó Krisztián 

\VygockiRichárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirj ák Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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