
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

~14 számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörét érintő 
egyes fejlesztési feladatokról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság feladatkörébe tartozó egyes kiemeit ügyekről az 
alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet: 

l. a Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése, 
2. az Újhegyi Közösségi Ház kialakítása, 
3. a Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának építése, 
4. az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Módszertani Intézmény épületének 

átvétele Budapest Főváros Önkormányzatától, 
5. a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (továbbiakban: Zeneiskola) felújítása. 

A fentiekről előzetesen tájékoztatást kértem Mozsár Ágnes főépítész asszonytól és Joós Tamás 
igazgató úrtól. Igazgató úr válasza az előterjesztés l. melléklete. 

A Képviselő-testület fenti ügyekben hozott határozatait a 2. melléklet tartalmazza. 

l. A Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg a Halom u. 37/b szám alatt található. Itt két fő, négy 
órában foglalkoztatott munkatárs látja el a szakmai és ügyintézői feladatokat. A Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Körösi) munkatársai 2011 októberében a 
Főépítészi és Fejlesztési Irodával egyeztető megbeszélést folytattak a Gyűjtemény elhelyezésével 
kapcsolatban. A Körösi szakmai véleménye szerint a Gyűjtemény áthelyezése a Füzér utcai (volt 
Zeneiskola) épületébe szakmailag megalapozott. 
A Főépítészi és Fejlesztési Iroda szakmai tájékoztatója szerint a Füzér utca 32. szám alatti épület 
átalakításával kapcsolatban engedélyezési terv készítése szükséges. Az ehhez szükséges 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról a Gazdasági Bizottság 20 ll. november 15-ei ülésén 
döntött, jelenleg az eljárás ajánlattételi szakasza tart. 

2. Az Újhegyi Közösségi Ház kialakításával kapcsolatban a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, 
valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntött a vázlatterv alapján a 
továbbtervezésre alkalmas változatról, így ezen döntés alapján elkészült a módosított építési 
engedélyezési terv, mely alapján az engedélyezési eljárás folyamatban van. 

A Körösi igazgatójának, JoósTamás úrnak a tájékoztatója szerint az intézmény alapító okiratában 
telephelyként szerepel az Újhegyi Közösségi Ház. Az Újhegyi sétány 16. szám alatti épületben 
20 ll. november hónaptól rendszeresen tartanak családi programokat, ennek érdekében az 
intézmény l millió forint összegben bútorzatot vásárolt. Az első családi napot 2011. november 27-



én tartották, és a Ház átalakításának megkezdéséig havonta egy alkalommal folytatni kívánják 
ezeket a rendezvényeket Ehhez a feladathoz egy fő művelődésszervező munkatársat biztosítanak. A 
Körösi egyeztetést kíván folytatni az Újhegyi lakótelepen működő civil szervezetekkel, ennek 
érdekében a szervezetek vezetőit megbeszélésre hívták. A megbeszélés célja, hogy az Újhegyi 
Közösségi Ház további működésébe bevonják a helyben található civileket, és véleményüket, 
ötleteiket kikérve, azokat figyelembe véve alakítsák ki a majdani működést. 

3. Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építésével kapcsolatban a Képviselő-testület 2010. 
novemberi ülésén döntött arról, hogy az iskola emeletráépítési terve a sportcsarnok engedélyezési 
tervével egészüljön ki. A terv elkészült, benyújtását követően 20 ll. november ll-ei keltezéssel az 
építési engedélyt az eljáró szerv kiadta. A megvalósításhoz a társasági adó felhasználásából 
meghirdetett pályázaton való részvétel előkészítése tart. 

4. A Képviselő-testület 744/2010. (III. 18.) KÖKT határozatában felhatalmazta a polgármestert, 
hogy kezdeményezzen tárgyalást az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Módszertani 
Központ ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 9-ll. szám alatti épületének átvételérőL Tarlós István 
főpolgármester úr részére 20 ll. november 18-án írt megkeresésben tájékoztatást kértünk az épület 
átvételének lehetőségéről, annak feltételeiről, valamint személyes egyeztetési lehetőség 
biztosításáról a további tárgyalások érdekében. 

5. A Zeneiskola tervezett felújításával kapcsolatban összeállított és korábban megküldött 
dokumentumokat a Főépítészi és Fejlesztési Iroda áttekintette, és felkérte a Zeneiskolát, hogy a 
felújítási tervek beszerzésének előkészítéséhez küldje meg a felújítás becsült költségét. A 
Képviselő-testület 2010. decemberi ülésén döntött a Zeneiskola 201112012. tanévtől kezdődően 
2014/2015. tanév kezdetéig történő átszervezésérő l, az ehhez szükséges infrastruktúra biztosításáról 
is azzal, hogy az átszervezéssel járó költségeket a soros évi költségvetésbe be kell tervezni. A 20 ll. 
évi költségvetésben a Zeneiskola hangversenytermének felújítására l O OOO OOO Ft összeg volt 
tervezve. Az áprilisi ülésen a költségvetési rendelet módosításakor a 13/b mellékletben 15 OOO OOO 
Ft összeg lett beállítva a Zeneiskola felújítási tervének elkészítésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
során. A 25 OOO OOO Ft jelen pillanatban a Főépítészi és Fejlesztési Iroda rendelkezési körében 
található. A júniusi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a 2011-2015. évi Gazdasági 
Program II. ciklusára kell tervezni a zeneiskola teljes felújítását. 

II. Hatásvizsgálat: 

l. A Helytörténeti Múzeum az elhelyezés méltatlan körülményeimiatt jelenleg nem éri el a célját. 
Ezt támasztja alá a működtető Körösi Csoma Sándor Kulturális Központ igazgatójának szakmai 
véleménye is. Amennyiben a Gyűjtemény helyet kapna a Füzér utcában, akkor kitárhatná kapuit, 
megnyílhatna a kerület lakossága előtt, és maximálisan teljesíteni tudná a kitűzött célját, és az 
értékes helytörténeti gyűjtemény méltó módon tárulhatna az arra kívánesi érdeklődök elé. 

2. Az Újhegyi Közösség Ház megnyitásával a kerület legnagyobb lakótelepe jutna közművelődési 
szolgáltatáshoz. Annak ellenére, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a 
városközpontban a kerület lakosságának széles köréhez szól (gyermekektől a nyugdíjas 
korosztályig), az Újhegyi lakótelepen élők minden bizonnyal szívesen veszik majd igénybe a 
lakásukhoz közelebb eső intézményt. Az átalakítás megkezdéséig megvalósuló családi napok 



megismertetik, közelebb hozzák az ott élőket az intézményhez, így az átalakított, végleges 
működését .megkezdő intézményt már ismerősként keresik fel az érdeklődök. A telephely 
működtetése híd lehet a városközpont és az Újhegyi lakótelepen élők között, hisz a közös 
működtetés révén mindkét terület lakosai megismerhetik mindhárom telephely programját, részt 
vehetnek azokon, és talán ezzel a kerület különböző területein élők megismerkednek, és a közös 
élmények révén a közösségi élet is kiszélesedhet. 

3. A sportcsarnok építése a Kada Mihály Általános Iskolában az odajáró gyermekek egészséges 
életmódjának kialakítását, valamint az oktatási intézmény hatékonyabb feladatellátását szolgálja. 

4. Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Módszertani Központ ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 9-ll. szám alatti épületének átvételét követően meg kell hozni azt a döntést, hogy az épületet 
milyen célra kívánja az Önkormányzat hasznosítani. A bölcsődeként való hasznosítás segítene az 
Újhegyi lakótelepen élő családoknak a gyermekeik bölcsődei elhelyezésében. Ez az épület korábban 
is bölcsődeként működött, és a Rózsaliget Lakóparkba költözők révén a bölcsődei helyekre váró 
gyermekek száma jelentősen megnövekedett. 

5. A Zeneiskola épületének felújítása, a termek hangszigetelése emelné az oktatás színvonalát, és 
javítaná annak körülményeit. az igényes környezet kialakításával. 

III. A végrehajtás feltételei: 

l. A Helytörténeti Gyűjtemény kialakításához szükséges a 2012. évi költségvetésben fedezet 
biztosítása. 

2. Az Önkormányzat 2011-2015 évi gazdasági programja kimondja, hogy a tervezett beruházások 
első ciklusában be kell tervezni az Újhegyi Közösségi Házat. Az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében 75 millió forint összeg rendelkezésre áll az Újhegyi Közösségi Házzal kapcsolatos 
feladatok ellátására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatsorában. A 2012. évi költségvetés 
tervezésekor feltétlenül szükséges a Főépítészi és Fejlesztési Irodával, valamint a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel történő egyeztetés a Közösségi házzal kapcsolatos financiális kérdésekről. 

3. A Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának megvalósításához a társasági adó 
felhasználásából meghirdetett pályázaton való részvétel előkészítése folyamatban van, a forrás 
biztosítására, a pályázati előkészítést figyelembe véve, külön döntés szükséges. 

4. Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Módszertani Központ ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 9-ll. szám alatti épületének átvételével kapcsolatosban a végrehajtás feltételei a 
főpolgármester úr válaszát követően határozhatók meg. Főpolgármester úr válasza és a vele történt 
egyeztetés lehet alapja a további döntések meghozatalának az épület átvételével kapcsolatban. 

5. Az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében a Zeneiskola hangversenytermének felújítására 
biztosított l O OOO OOO Ft összeg várhatóan a decemberi ülésen átcsoportosításra kerül. A felújítás 
terveinek költsége (15 OOO OOO Ft) a Főépítészi és Fejlesztési Iroda során rendelkezésre áll. 
Amennyiben a feladat folytatódik, szükséges a meglévő 15 OOO OOO Ft betervezése a 2012. évi 
költségvetésbe, valamint szükséges a megvalósítás költségeit is tervezni. 

A fenti ügyek mindegyikéhez szükséges forrás biztosítása a 2012. évi költségvetésben. Mind az öt 
kiemeit feladat - megvalósulás esetén - a kerületben élők és a kerület javát szolgálja, hisz az 



oktatás, a kultúra, a művelődés azon területek közé tartoznak, amelyek meghatározék a kerület 
életében. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság feladatkörét érintő egyes fejlesztési feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. november 29. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Feljegyzés 

a Kőbányai Újhegyi Közösség Ház és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről. 

Újhegyi Közösségi Ház 

1. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (2665/2010. XII. 16.) Alapító Okiratában 

telephelyként megjelölt "Újhegyi Közösségi Ház" épületében (Bp. Újhegyi sétány 16.) Révész 

Máriusz képviselő úrral a Kulturális és Oktatás Sport Bizottság elnökével tett helyszíni 

látogatás alkalmával elhatároztuk, hogy 2011. november hónaptól rendszeresen tartunk 

családi programokat a Közösségi Házban. Ennek érdekében az intézmény bruttó l OOO OOO Ft 

(egymillió forint) értékben bútorzatot vásárolt, amellyel biztosított a rendezvények 

megtartása, illetve a helyszín berendezése. Az első program 2011. november 27-én vasárnap 

10.00 - 13.00 óra között tartottuk meg. A következő családi Játszóház tervezett időpontja 

2011. december 18. 10.00-13.00. 

2. 2011. november 28-án délelőtt 10.00 órára megbeszélést hívott össze az intézmény vezetése 

az Újhegyi lakótelepen lévő civil szervezetek vezetőinek részvételével, ahol a további 

működési tervekről kívánunk egyeztetni. 

3. Az Újhegyi Közösségi Házban 2012. január hónaptól -az épület átalakításnak megkezdéséig

havi egy alkalommal családi rendezvényt tervezünk tartani. Ezen kívül a helyi civil közösségek 

kezdeményezéseit fogadjuk be. Az intézmény szakmai állományából a tevékenység 

koordinálásra egy fő művelődésszervezőt biztosítunk. 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 

l. A Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg a Halom utca 37 /b. szám ú épületben van 

elhelyezve. A körűlmények a működtetésre és a helytörténeti gyűjtemény méltó 

bemutatására nem alkalmas. A helytörténeti gyűjteményben 2 fő - négy órás foglalkozásban 

alkalmazott- munkatársunk látja el a szakmai és ügyintéző feladatokat. 

2. 2011. október 5-re Füzér utca 32 Helytörténeti gyűjtemény elhelyezése ügyében egyeztető 
találkozót kezdeményeztünk az Föépítészi IrodávaL Ezt azért tartottuk fontosnak, mert úgy 
véljük, hogy szakmailag megalapozott a gyűjtemény Füzér utcában való áthelyezése. 

3. Az intézmény várja az önkormányzat döntését arról, hogy a gyűjtemény áthelyezése várható, 

és ha igen, az mikorra prognosztizálható, hogy felkészüljön az ezzel járó feladatokra. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

H- 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: pataky@patakymk.hu honlap:www.korosi.org 



Mindaddig a jelenlegi épületben tesz meg mindent annak érdekében, hogy az értékes 

kőbányai helytörténeti gyűjtemény kezelése és bemutatása szakszerűen és felelősséggel 

történjen meg. 

Budapest, 2011. november 25. 

JoósTamás s.k. 

igazgató 



328/2006. (VI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a kiállításnak megfelelő helyiség kérdését leveszi 
napirendjéről azzal, hogy a Tulajdonosi B' a Beruházási és Városüzemeltetési Bizottság és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vizsgálja meg a l elhelyezésével kapcsolatos összes körülményt és 
kerüljön ismételten vissza a képviselö-testület elé. 

1280/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola 
A Művészetoktatási Intézmény volt székhelyét a Füzér u 32. számú megüresedett épületet a Kőbányai 

elhelyezésére biztosítja. 

1836/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l igen, 17 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X kerület Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel napirendjére A 

:uet~pu:e:n koncepciója a Bp. X Füzér u. 32. sz. ingatlanon 
tárgyú előterjesztést. 

1180/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-
t, hogy 11 a Budapest X. ker., Füzér u. 32. sz. alatti ingatlanon történő 
elhelyezésének tárgyában készítse el az engedélyezési tervet, a kiviteli tervet, továbbá a közbeszerzési kiíráshoz 
szükséges tender dokumentációt. 

2045/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen, 9 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Magyarországi 
Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal "Megújuló energiahordozó-felhasználás 
növelése" címmel kiírt pályázaton a Bp. X ker., Sportligetben létesítendő termálkút 
megvalósításához biztosítandó 30.000.000,-Ft forrásaként nem a 
elhelyezése érdekében céltarta/ékba helyezett keretet jelöli meg átcsoportosítássaL 

15112010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattaO 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben szereplö Felhalmozási feladatok között az alábbi 
módosítást hagyja jóvá: 

törli: -a Bodza u. 34. (20 lakásos bérház elökész. szanálás) soron lévő 8 M Ft 
összeget, valamint 

- a Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése soron lévő 50 M Ft összeget, 
s ezzel egyidejűleg 
megnöveli: a Lakáskiváltások soron lévő összeget 20 M Ft-tal 
és e feladatok között szerepelteti (a 15. sz. mellékletben lévő) 

(Füzér u. 32.) sort38M Ft összeggeL 

936/2010. (Iv.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormán~5l.íiilil-testülete a 2010. évi költségvetés 15. sz. 
mellékletében a céltartalékok között található ,Jia;l . •• elhelyezése" soron lévő 38 M Ft-ból 4 
M Ft + áfa, azaz bruttó 5 M Ft-ot felszabadít az 1180/2009. (V1.18.) sz. határozatában foglalt feladatok 
megvalósítására 



2. melléklet az előterjesztéshez 

1894/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pataky Müvelődési Központ részére 
200.000,-Ft-ot biztosít a 201 O. 18-án - a Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat keretében -
bemutatandó új · promóciójához, melynek forrásaként a képviselő-testület müködési 
célú általános tartalékkeretét határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

34.) A 20 ll. évi költségvetési rendelethe az alábbi foladatokra javaslunk céltartalékot képezni: (a céltartalékok 
konkrét összege i és további jogcíme i a költségvetési rendelet tervezetben kerülnek előterjesztésreJ 

• a 2009. éve t érintő jelenleg folyamatban lévő MÁK ellenőrzés esetleges megállapításaira, 

• a normatív állami támogatások fo ladatm utatóinak évközi lemondásai ból, illetve év végi elszámolásából 
adódó visszafizetési kötelezettségre, 

• természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére, 

• a tervezés időszakában nem ismert bérjellegű kiadások fedezetére (felmentési időre, végkielégítésre, 
szabadság megváltásra, jubileumi jutalomra, stb.) melynek mértéke a bázisév előirányzatánál nem lehet 
magasabb, 

• köztisztviselők felmentésére, végkielégítésére és jubileumi jutalmára, 

• intézményvezetők jutalmazási keretére melynek mértéke a bázis év előirányzatánál nem lehet magasabb, 

• a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a közalkalmazotti jogviszony átalakítására, 

• ku/turális rendezvények támogatására, 

• a kis-Pongrácz telep városfejlesztési divíziójának működéséhez szükséges kiadásokfedezetére, 

• kisvállalkozások támogatására, 

• pályázatok önrészére, abban az esetben ahol a kiadások végleges struktúrája még nem ismert, 

• a elhelyezésére, 

• sportfeladatokra (a korábbi években értékesített Kozma utcai sportlétesítmény bevétele terhére) 

• az új élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárásának lefolytatására, 

• a szociálpolitikai juttatásokra, 

• bevételi kiesések ellensúlyozására. 

261/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (11.18.) önkormányzati 
rendeletével megalkotott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13 a. 
és b. mellékleteiben az alábbi módosításokat, továbbá pontosításokat teszi: 

13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Intézményi beruházások közül, a 
Fekete István Általános Iskola- tornacsarnok építése tervezése 16 350 e Ft 
Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 

15 OOOE Ft 
sorokat, a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. számú 
melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz 
csoportosítja át; 
13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Épület felújítása (ii1t~z;gtén) 
Füzér u. 32.-
Kápolna tériIsk.-felújítás tervezése 
Zeneiskola- felújítási terv készítése 
Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakítása tervezése 

10 OOO eFt 
25 OOO eFt 
15 OOO eFt 
5 450 eFt 

sorokat, a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/b. számú 
melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz 
csoportosítja át; 



2. melléklet az előterjesztéshez 

529/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete elfogadja az alábbi bizottsági 
javaslatokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának kiegészítésére: 

• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek ütemezésre legalább éves 
szinten, 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fejezetként a" Szociális teendők gazdasági alapjai" című fejezet, 

• a 2011-2012 periódusban javasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek, valamint a Kerepesi 
út 67. háziorvosi rendelő felújítása. 

VI/L Tervezett beruházásoknál 
l ciklusban kerüljön betervezésre: 

• az Újhegyi közösségi ház, 

• Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás, 

• Kada u. Altalános Iskola tornacsarnok, 

• Gergely - Sibrik park, 

• Sze nt László Altalános Iskola sportudvar, 

• Harmat u. Attalános Iskola felújítása, 

• 
• két óvodai tornaszaba kialakítása . 

• 
• ll ciklusban kerüljön betervezésre: 

• Harmat u. tornacsarnok, vagy 

• Fekete l Altalános Iskola tornacsarnok, 

• Zeneiskola teljes felújítása, 

• három óvodai tomaszoba kialakítása. 

937/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 163/2011. (III. 17.) határozatával 

Ifi d t 2011 '"k·· b ' kll2 l'bb" kkal ' ""lk" e oga o t . ev1 oz eszerzes1tervene .. pontJa az a a 1 soro eg eszu l! 

Közbeszerzési Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
terv sorszám nettó érték 
11.2.17. Harmat Altalános Iskola KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai 5 OOO OOO Ft 

pályázathoz szükséges kiviteli tervek 

11.2.18. Gépmadár Ovoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A 4 700 OOO Ft 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek 

11.2.19. Zsivaj Ovoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP-2009-5.3.0/A 4 700 OOO Ft 
épületenergetikai pályázathoz szükséges kiviteli tervek 

Il.2.20. Harmat Altalános Iskola KEOP pályázatot kiegészítő, komplex 10 800 OOO Ft 
felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 

II.2.21. Gépmadár Ovoda, Fecskefészek Bölcsőde KEOP pályázatot 4 200 OOO Ft 
kiegészítő felújítási-bővítési engedélyezési és kiviteli tervek 

II.2.22. Zsivaj Ovoda, Apró Csodák Bölcsőde KEOP pályázatot kiegészítő 4 OOO OOO Ft 
felújítási-bővítési kiviteli tervek 

II.2.23. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai l 800 OOO Ft 
hatékonyság növelése a kőbán_yai Harmat Általános Iskolában" 
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11.2.24. 

11.2.25. 

11.2.26. 

11.2.27. 

II.2.28. 

című pályázat könyvvizsgálati feladatok 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek 
Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése" című pályázat könyvvizsgálati feladatok 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Azenergetikai 
hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" 
crmu műszaki ellenőri feladatok 
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek 
Óvoda-Bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése" című pályázat könyvvizsgálati feladatok 

Füzér u. 32. elhelyezésére vonatkozó 
építési engedélyezési terv 

j Köztemető elötti körforgalom csomópont út- és zöldfelület 
kiviteli terveinek elkészítése 

l. 12815. módosító javaslat: A 
biztosítva fedezet. (Dr. Pluzsik Andrásné) 

l 400 OOO Ft 

3 900 OOO Ft 

l 857 OOO Ft 

5 OOO OOO Ft 

8 OOO OOO Ft 

I. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének 
előkészítése során elsődleges szempont a költségvetési egyensúly megtartása. 

2. 1.1. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni: 

3. az önkormányzat valamennyi intézménye egységes informatikai rendszere kialakításának lehetöségét, 
mely átfogja a gazdálkodás és a külsö környezettel történő kommunikáció (honlap) kérdését, valamint az 
elavult informatikai eszközök cseréjét, 

4. az óvodai és iskolai egészségügyi szürések és orvosi vizsgálatok koncepciójának kidolgozási lehetöségét 
tekintettel a Képviselö-testület 1727 és 1728/2009. (X. 15.) határozataira, 

5. az óvodákban tomaszoba kialakításának lehetöségét, 
6. a részére a Füzér utcában helyiség kialakításának lehetöségét, valamint, hogy a 

Helytörténeti Gyűjtemény kialakítására a 2012. évi költségvetésben legyen biztosítva fedezet, 
7. a Gergely-Sibrik park területének rendezését, 
8. a Kőbányai Szent László Általános Iskola részére sportudvar kialakításának lehetöségét, 
9. valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a településrendezési tervekkel történő 

összeghangolásszükségességé4 
l O. ipari övezet kialakításának lehetöségét, 
ll. a Rákospatak rekultivációjának rendezéséhez szükséges feltételeket, 
12. a Képviselö-testület 1493/2010. (VII. 8.) határozatának megfelelöen az 1848-as emlékmű Rákosmezején 

történő felállításának lehetöségét, 
13. a Képviselő-testület 1980/2010. (VIII. 26.) határozata alapján a Liget-téren a "szolgáltatóközpont" 

helyének rendezését 
14. az Óhegy park elzárt területének jövőjét meghatározva a szükséges feladatokat és a lakosság részére 

történő visszaadás idöpon~át, 
15. a megújuló energiaforrások, illetve új technológiák bevezetésének és feltérképezésének lehetöségét, 
16. a középületek energiatanúsítványának beszerzéséhez szükséges fedezetigényt az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló 17612008. (VL 30.) Korm. rendelet alapján, 



1390/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára 
előterjesztett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

37) 

b.) Az Újhegyi sétányon meg kell vizsgálni a kihelyezett Ügyfélszolgálati Iroda kialakításának 
lehetőségét. 

c.) ... 

1398/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetési 
koncepcióját a módosításokkal együtt az alábbiak szerint fogadja el: 

31) 

b.) 
lehetőségeit. 

c.) ... 

sétányon meg kell vizsgálni a kihelyezett ügyfélszolgálati iroda kialakításának 

2654/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
~AGORA) (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. hrsz.: 42309/27. alapterület: 360,96m2) telephelyként és 
feladatellátást szolgáló vagyonként kerüljön be a Pataky Müvelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) alapító okiratába. 

2655/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy az 
Újhegy sétány 16. (hrsz.: 42309/27) szám alatti 1 (AGORA) módosított építési 
engedélyezési tervének elkészítéséhez 4 M Ft + áfa szükséges forrást terveztesse be az önkormányzat 20 ll. évi 
átmeneti költségvetésébe, valamint a kiviteli tervének elkészítéséhez, valamint a kialakításhoz szükséges 
forrásokat terveztesse be az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 

2666/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2665/2010. (XII.l6.) sz. 
határozatában foglaltak alapján- 20 l O. december 31-ei hatállyal jóváhagyja a Kőbányai Önkormányzat Kőbányai 
Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntető okiratát, ezzel egyidejűleg pedig 2011. január l-jei 
hatállyal a Pataky Müvelődési Központ átalakító okiratát, valamint a Körösi Csoma Sándor Kulturális 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, melyben telephelyként megjelöli az 
llltt ("AGORA" - 1108 Bp., Újhegyi stny. 16.) (A megszüntető, az átalakító és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik.) 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

529/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi bizottsági 
javaslatokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának kiegészítésére: 

• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek ütemezésre legalább éves 



2. melléklet az előterjesztéshez 

szinten, 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fejezetként a" Szociális teendők gazdasági alapjai" cím ű fejezet, 

• a 20Jl-2012 periódusbanjavasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek, valamint a Kerepesi 
út 67. háziorvosi rendelő felújítása. 

VI/L Tervezett beruházásoknál 
J ciklusban kerüljön betervezésre: 

• az 

• Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás, 

• Kada u. Általános Iskola tornacsarnok, 

• Gergely- Sibrik park, 

• Szent László Általános Iskola sportudvar, 

• Harmat u. Általános Iskola felújítása, 

• Helytörténeti gyűjtemény épülete, 

• két óvodai tornaszaba kialakítása . 

• 
• Il ciklusban kerüljön betervezésre: 

• Harmat u. tornacsarnok, vagy 

• Fekete J Általános Iskola tornacsarnok, 

• Zeneiskola teljes felújítása, 

• három óvodai tornaszaba kialakítása . 

953/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(10 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 70. §-a alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... )határozata 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

A fe/halmozási feladatok és felújítási célok előirányzatait a felhalmozási bevételek függvényében a 
Költségvetés fervezete állapítja meg. A tervezésnél biztosítani szükséges a már elnyert KMOP 5.1.1/A Szociá/is 
Városrehabilitációs pályázat előirányzatait, valamint a rövidtávú 

felha/mozási feladatok és felújítási célok előirányzatait, különös tekintettel az 
Körösi Csoma Sándor KKK akadálymentesítésére. A 2011. évről áthúzódó felhalmozási fe/adatok, felújítási 
célok kötelezettségvállalásait a 2011. évi pénzmaradvány terhére bizonylattal alátámasztva kell kimutatni. 

2362/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
jjwaar:test Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete egyetért azzal, hogy a 

és Gyermekek Háza Óvoda területén az új épület emeleíráépítési terve - amennyiben a 
megvalósítást a müszaki feltételek lehetövé teszik - a kosárlabda méretü sportcsarnok engedélyezési tervével 
együtt készüljön el. 

2692/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete - a 2362/2010. (XI.18.) számú 
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határozatában engedélyezett- a és Gyermekek Háza Óvoda területén az új épület 
emeletráépítési tervének, valamint a kosárlabda méretű sportcsarnok engedélyezési tervének elkészítéséhez bruttó 
3 M Ft keretösszeget biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 20ll. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló rendelettervezetébe ezen összeg kerüljön betervezésre. 

529/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(IS igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerUlet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi bizottsági 
javaslatokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának kiegészítésére: 

• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek ütemezésre legalább éves 
szinten, 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fojezetként a "Szociális teendők gazdasági alapjai" című fo j eze t, 

• a 20Jl-2012 periódusban javasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek, valamint a Kerepesi 
út 67. háziorvosi rendelő fo/újítása. 

V/IL Tervezett beruházásoknál 
l ciklusban kerüljön betervezésre: 

• az Újhegyi közösségi ház, 

• Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás, 

• tornacsarnok, 

• Gergely - Sibrik park, 

• Szent László Altalános Iskola sportudvar, 

• Harmat u. Altalános Iskola felújítása, 

• Helytörténeti gyűjtemény épülete, 

• két óvodai tornaszaba kialakítása . 

• 
• Il ciklusban kerüliön betervezésre: 

• Harmat u. tornacsarnok, vagy 

• Fekete l Altalános Iskola tornacsarnok, 

• Zeneiskola teljes felújítása, 

• három óvodai tornaszaba kialakítása. 

99/2011. (Il. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(IS igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X kerület rcnJ1nnuni 

Kőbányai Önkormányzat 
t!Pl'lSt~to-·les:cut·ece a Budapest Főváros X kerület 

u~r1~e:u~u bővítésének előkészítési, tervezési 
feladatainak állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszL 

393/2011. (V, 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(IS igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott, felhalmozási 
t; l d k )'" ' 't J'bb'ak e a ato e 01ranyzata1 aza a l szennt csoportositJa at: 
Városüzemeltetési és Szerződés szám Bruttó előirányzat Ft- Előirányzat átvevő 

Vagyongazdálkodási ban 
Főosztály kiemeit 

feladatai (létesítmény 
kód) 

Ingatlan rendezés, 2008/906,2008/1855, 7 549 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
kitűzés, térrajz, 2010/746, 2010/955, Iroda 
telekalakítás (0270) 2010/1075 
Ingatlan értékesítéssel 2 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
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kapcsolatos kiadások Iroda 
(0350) 
Mádi u. 86-92. bölcsőde 2010/682 l 500 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
ép. Iroda 
KMOP-2009.4.5.2 
tervezés, kivitelezés 
(0308) 
Felhalmozási feladatok 16 333 060 Főépítészi és Fejlesztési 
és pályázatok Iroda 
előkészítése (0353) 
Mentőállomás létesítése 2010/1821 2 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
(0357) Iroda 
Harmat u. 88. Ált. Isk. 2010/1803 2 575 OOO Főépítészi és Fejlesztési 

~ Iroda 
2010/1817 2 400 OOO Főépítészi és Fejlesztési 

beruházás (0307) Iroda 
Kerékpárúttervezés 5 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
(0133) Iroda 
Kápolna téri l 500 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
gyalogátkelőhelyek Iroda 
tervezésére(0293) 
Új Köztemető előtti 60 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
..-:~.--"'- tlom (0249) Iroda 
Kápolna téri Isk. 2010/945 l 350 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
felújítása (1121) Iroda 
Zeneiskola 10 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
hangversenyterem Iroda 
felújítása(l128l 
Gázkazán ok, 15 OOO OOO Gazdasági és Pénzügyi 
hőközpontok Iroda 
megvásárlása (0312) 
Polgármesteri Hivatal 4 OOO OOO Jegyzői Iroda 
felújítása (1000) 
ra1 neiéS (0176) 2010/671 10 252 770 _ Hatósági Iroda 
Földutak szilárd 15 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

burkolattal való ellátása Zrt. 
(0134) 
Balkán-Somfa-Ceglédi 7 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

J. (0241) Z rt. 
Gyakorló utca parkoló 50 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

zóna kialakítása (0283) Z rt. 
Állandó kistermelői piac 20 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 
(0329) Z rt. 
Máltai típusú játszótér ISO OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 
(0167) Z rt. 
ö 383 459 830 
Egyben felkén a polgármcstert az előirányzat módosítás végrehajtása, tlletve a költségvetést rendeletben történő 
átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

774/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

....... ,v""''" a Fővárosi Önkormányzattal arról, hogy az 
(1108 Bp. X. ker. Újhegyi sétány 9-ll.) épületét milyen 
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feltételekkel bocsátaná a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába. 

1023/2007. (VIII. 30.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(20 igen szavazattal, 4 tartózkodással - l fő nem szavazott) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Müvészetoktatási Intézmény (Bp. X., Szent László tér 34.) festési és gépészeti bontási munkáira bruttó 900 eFt-ot 
biztosít a karbantartási kerete terhére. 
Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a munka bonyolítására. 

1894/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegyen 
javaslatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat l . Müvészetoktatási 
Intézmény (Budapest X., Szent László tér 34.) más épületben való elhelyezésére. 

1536/2008. (X.16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l igen, 9 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények nyílászáró 
cseréjére vonatkozóan nem kívánja elkészíttetni a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges 
intézményenkénti müszaki dokumentációt (közbeszerzési müszaki leírás, árazatlan költségvetés, szerződés
tervezet stb .. 

sor 
intézmény cím 

sz 
ám 
2. Fekete István Altalános Iskola 
3. 
14 

1891/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

nyílászá 
becsült 

rók 
összeg 

felülete 
m2 Ft 
l 380 82 800 OOO 

785 47 100 OOO 

479 28 740 OOO 

Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény számára a kialakítandó 
hangversenyterem akusztikai bemérésének, tervezésének költségét, összesen 500.000 Ft-ot, a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére biztosít. 

2753/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Müvészetoktatási Intézményt (1102 Bp., Szent László tér 
34.) 4 ütemben, 201112012. tanévtől kezdődően a 2014/2015. tanév kezdetéig átszervezi, a feladatbővítéshez 
szükséges új tanári és technikai álláshelyeket, az új tanszakok indításához szükséges hangszerek, berendezések és 
egyéb oktatási eszközök beszerzési költségét, illetve a feladatbővítés megvalósításához szükséges infrastruktúra 
biztosításával. (Az átszervezés részletes ütemezését a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 
Egyben felkéri a polgármestert az átszervezéssel járó költségek soros évi költségvetésbe történő beterveztetésére. 

261/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (11.18.) önkormányzati 
rendeletével megalkotott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13 a. 
és b. mellékleteiben az alábbi módosításokat, továbbá pontosításokat teszi: 
- 13/a. számú melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
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Intézményi beruházások közül, a 
Fekete István Általános Iskola- tornacsarnok építése tervezése 16 350 eFt 
Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 

15 OOO eFt 
sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. számú 
melléklete, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz 
csoportosítja át; 

- 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Épület felújítása (intézmények) közül, a 
Füzér u. 32. -Helytörténeti Gyűjtemény tervezése I O OOO e Ft 
n.U.JJV•lUU. téri Isk. -felújítás tervezése 25 OOO eFt 

-felújítási terv készítése 15 OOO eFt 
Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakítása tervezése 5 450 eFt 
sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetése 13/b. szám ú 
melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja 
át; 

- 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Épület felújítása (intézmények) közül, a 

sort, 
Keresztury Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő- döntés előkészítő tanulmány 5 450 eFt 

a Budapest Főváros X kerület Kóöányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. számú melléklete, az 
Önkormányzat felhalmozás i kiadásai feladato nként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át. 

282/2011. (N. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a átszervezésével 
kapcsolatos szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Föosztálya 
által javasolt közoktatási szakértőt, akinek a díjazására 254 OOO Ft-ot (200 OOO Ft megbízási díj + 54 OOO Ft járulék 
összeget) biztosít a képviselö-testület müködési célú általános tartalékkerete terhére. 

529/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete elfogadja az alábbi bizottsági 
javaslatokat az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programjának kiegészítésére: 

• az egyes területek célkitűzéseinek meghatározásakor a feladatok kerüljenek ütemezésre legalább éves 
szinten, 

• a Gazdasági Programba kerüljön be új fejezetként a "Szociális teendők gazdasági alapjai" című fejezet, 

• a 2011-2012 periódusbanjavasolt beruházások közé kerüljön be a rendelőintézetek, valamint a Kerepesi 
út 67. háziorvosi rendelő felújítása. 

VIII. Tervezett beruházásoknál 
l ciklusban kerüljön betervezésre: 

• az Újhegyi közösségi ház, 

• Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás, 

• Kada u. Attalános Iskola tornacsarnok, 

• Gergely - Sibrik park, 

• Sze nt László Altalános Iskola sportudvar, 

• Harmat u. Altalános Iskola felújítása, 

• Helytörténeti gyűjtemény épülete, 

• két óvodai tornaszaba kialakítása. 



ll ciklusban kerüljön betervezésre: 

• Harmat u. tornacsarnok, vagy 

• Fekete l Általános Iskola tornacsarnok, 

• 
• három óvodai tornaszaba kialakítása. 

393/2011. (Y. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott, felhalmozási 
feladatok az alábbiak szerint C'.<:n,nn•-tno: a át: 
Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási 
Főosztály kiemeit 

feladatai (létesítmény 

Ingatlan rendezés, 
kitűzés, térrajz, 
telekalakítás 
Ingatlan értékesítéssel 
kapcsolatos kiadások 

Isk. 

Isk. 

Szerződés szám 

2008/906,2008/1855, 
2010/746, 2010/955, 
2010/1075 

2010/682 

2010/1821 

2010/1803 

201011817 

2010/945 

Bruttó előirányzat Ft
ban 

Előirányzat átvevő 

7 549 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

2 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

l 500 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

16 333 060 Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

2 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

2 575 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

2 400 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

5 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

l 500 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

60 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

l 350 OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

10 OOO OOO Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 

15 OOO OOO Gazdasági és Pénzügyi 
Iroda 

4 OOO OOO Jegyzői Iroda 



burkolattal való ellátása 
(0134) 
Balkán-Somfa-Ceglédi 
csomópont (0241) 
Gyakorló utca parkoló 
zóna kialakítása (0283) 
Allandó kistermelői piac 
(0 329) 
Máltai típusú játszótér 
(016~} 

Összesen 
Egyben felkéri a polgármestert az 
átvezetése érdekében a szükséges i 
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Z rt. 

7 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 
50 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 
20 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 
150 OOO OOO Kőbányai Vagyonkezelő 

Z rt. 
383 459 830 

előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő 
ntézkedések megtételére. 


