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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. december 17-én (csütörtökön) megtartott  üléséről 

 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja:  9 30óra 
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal  I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Verbai Lajos polgármester,  
Győri Dénes, Kovács Róbert, Szász Csaba alpolgármesterek, 
dr. Csicsay Claudius Iván tanácsnok, 
Agócs Zsolt, Bánáti Rudolf, Bányai T. Péter, Eördögh Attila, Fehér László, dr. Fejér 
Tibor, Földi Balázs,  Kleinheincz Gábor, Lakatos Béla, Láng Ferenc, Marksteinné Molnár 
Julianna, Melega Kálmán, Novák Gyula, Nyulász János, dr. Pap Sándor, dr. Pénzes 
Károly, dr. Pluzsik Andrásné, Radványi Gábor, Révész Máriusz, dr. Szkalka Tamás, 
Varga István, Weeber Tibor. 
 
Távolmaradását jelezte:  Nagy László. 
 
A képviselő-testület 27 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző, főosztályvezető 
 
A Polgármesteri Hivatal főosztályainak képviseletében jelen vannak: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Csornai Károly 
 Kovácsné Tóth Ágnes 
Gyámhivatal Némethné Lehoczki Klára 
Hatósági Főosztály dr. Mózer Éva 
 dr. Maródi Gabriella 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály Lőrincz Jenő 
Jogi Osztály dr. Korpai Anita 
 Horváthné dr. Tóth Enikő 
Oktatási és Közművelődési Főosztály dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
 Semperger Sándorné 
Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Bajtek Mihályné 
 Heidum Károlyné 
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 Rappi Gabriella 
 
Polgármesteri Kabinet Dr. Ronyecz Róbert 
 Dobrai Zsuzsanna 
 dr. Bényi Józsefné 
 Ujházi István 
 Hanzik Ágnes 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
 Vörösmarty Marianna 
Belső Ellenőrzési Osztály dr. Rugár Oszkár 
Főépítész Mozsár Ágnes 
Közterület-felügyelet Hajnal József 
Controlling Méreg Gábor 
 Makkos Sándor 
 
Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Polgári Védelmi Igazgatóság X. k. Kirendeltség Csepregi Péter 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  Fecske Károly 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                    dr. Molnár Andor  
Családsegítő Szolgálat Szabó Katalin Ildikó 
Egyesített Bölcsődék            Göncziné Sárvári Gabriella 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.          Lajtai Ferencné 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat                                   dr. Molnár Andor 
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Vermes Albán 
Közbeszerzési tanácsadó cég képviseletében        Szuhanyik Zoltán 
 Dr. Lukács Andrea 
 Hajós Krisztián 
Fekete István Általános Iskola Kuhn András 
Jurasits Ügyvédi Iroda dr. Jurasits Zsolt 
Reál Partnership Limited képviseletében dr. Küzdényi György 
Lakosság képviseletében Pótor Andrásné  
 
ELNÖK: Verbai Lajos polgármester  
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 27 fő megjelent. 
 

Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját 
Grécziné Mózer Andrea, Való Magdolna és Korányiné Csősz Anna segíti. 

 
Révész Máriusz „Rendkívüli  ülés, rendkívüli vég” tárgyú napirend előtti 
hozzászólása hangzik el. (A benyújtott napirend előtti felszólalás a 
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
 

ELNÖK:  A képviselő-testület 27  fővel határozatképes. 
 
1937/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26  ellenszavazattal, 1  tartózkodással) 



 3 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére  a  Tájékoztatás a Lengyel Perszonális Plébánia veszélyelhárítására tett 
intézkedésekről  tárgyú előterjesztést.  
1938/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. emeltszintű elhelyezést 
nyújtó Idősek Otthonában fizetendő személyi térítési díj emelésére  tárgyú előterjesztést. 
 
 
1939/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a  Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
…/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló a 
32/2009. (X.16.) számú önkormányzati rendelettel módosított 68/2008. (XII.20.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról (bérleti díjak emelése 2010. évre vonatkozóan) 
tárgyú előterjesztést. 
 
 
1940/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények között történő 
közüzemi költség átcsoportosításokra  tárgyú előterjesztést. 
 
 
1941/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira tárgyú 
előterjesztést. 
 
 
1942/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat az Önkormányzat egészségügyi alapellátási praxisaival kötendő 
megbízási szerződések elfogadására tárgyú előterjesztést. 
 
 

1943/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22  ellenszavazattal, 2  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a vállalkozó orvosok 
között kötendő szerződés elfogadására  tárgyú előterjesztést. 
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1944/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(8 igen, 18 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Jogi Bizottság javaslata Révész Máriusz „Miért fontosabb a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalnak a pinceveszély, mint az óvodák és iskolák felújítása?” tárgyú 
interpellációjára adott jegyzői válasz elfogadásáról  tárgyú előterjesztést. 
 
 

1945/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(2 igen, 16 ellenszavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel 
napirendjére a Javaslat a Havasi Gyopár Alapítvány részére forrás biztosítására  tárgyú 
előterjesztést. 
 
 
1946/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat  a  Főváros  Polgári Védelmi Igazgatóság X. ker. Kirendeltség 
vezetőjének jutalmazására tárgyú előterjesztést, a 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
 
1947/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat saját halottá nyilvánításra - II. tárgyú előterjesztést. 
 
 
1948/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Javaslat az Egyesített Bölcsődék vezetőjének helyettesítésére tárgyú 
előterjesztést, a 64. napirendi pont keretében. 
 
 
1949/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  5 ellenszavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. javaslata céltartalékba 
helyezett összeg felszabadítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
1950/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen,  3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Budapest X. ker., Kada u. 120. sz. alatti áthelyezések ügye tárgyú 
előterjesztést. 
 
 
1951/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Szóbeli tájékoztatás 1604/2009. (X. 15.) számú határozatban a László-
Házakkal kötendő Egyezségi Megállapodás megkötésével kapcsolatban tárgyú 
előterjesztést, első napirendi pont előtt tárgyalva. 
 

1952/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet – 
a módosításokkal együtt – az alábbiak szerint fogadja el: 
 

 

1. Szóbeli tájékoztatás 1604/2009. (X. 15.) számú határozatban a László-Házakkal 
kötendő Egyezségi Megállapodás megkötésével kapcsolatban 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a 
visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a 
pályázatok alakulásáról 

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
3. Javaslat a képviselő-testület 1821-1822/2009. (XI.19.) számú határozatainak 

visszavonására 
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
4. Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott – 

a 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó – intézkedési 
terv végrehajtásáról – a „Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 
módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról” tárgyú előterjesztés 
keretében  

 Előterjesztő:    dr. Neszteli István jegyző 
 
5. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
6. Tájékoztató az S1 projekttel kapcsolatban   

Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
7. Javaslat ingatlancserékre a Richter Gedeon Nyrt.-vel 

Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. 
önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozására 

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
9. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható 

likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő:    Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
10. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya pincerendszerének 2009. évi 

pince-veszélyelhárítási munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására  

Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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11. Javaslat „Élelmiszer beszerzés 2009” közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására   
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 

12. Javaslat a „Mobil távközlési szolgáltatás” közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására   
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
13. Tájékoztató a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi helyzetének 

alakulásáról, az aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra figyelemmel 
  Előterjesztő:    Ács Péter kapitányságvezető 
 

14. Beszámoló a X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. évi munkájáról 
  Előterjesztő:    Csepregi Péter kirendeltségvezető 
 

15. Javaslat a Főváros Polgári Védelmi Igazgatóság X. ker. Kirendeltség 
vezetőjének jutalmazására 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 

16. Tájékoztató Kőbánya lakosságának egészségi állapotáról 
  Előterjesztő:    dr. Haintz Andrea tiszti főorvos 
 
17. Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2010. évi jegyárainak elfogadására 

Előterjesztő:    Vermes Albán igazgató 

18. Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására és 
az egységes szerkezetbe foglalt elfogadására 
Előterjesztő:    Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

 
19. Javaslat a védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás fejlesztésére 

Előterjesztő:    Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
 

20. Javaslat a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 a Kompetencia alapú nevelés és oktatás 
bevezetése a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési oktatási 
intézményeiben c. pályázati program költségvetésében szellemi és dologi kiadások 
közötti átcsoportosításra vonatkozó kérelem elbírálására 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

Herczeg Katalin projektmenedzser 
 
21. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 

pályázat benyújtásához (KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú Egyenlő esélyű 
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítés) 
Előterjesztő:    Lajtai Ferencné ügyvezető 

 
22. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére 

pályázat benyújtásához (KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése) 
Előterjesztő:    Lajtai Ferencné ügyvezető 

 
23. Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi működési 

feltételeiről 
Előterjesztő:    Lajtai Ferencné ügyvezető 



 7 

24. Kameramozgató eszköz beszerzéséhez anyagi támogatás kérése 
Előterjesztő:    Sárkány Péter igazgató 
 

25. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. 
önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati kamatmentes 
kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első 
lakásingatlan szerzéséhez 

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
26. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. 

önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzat nevelési-oktatási 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak igénybevételéről és a térítési 
díjak mértékéről  

 Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 
27. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (..) sz. 

önkormányzati rendeletének megalkotására a méhnyakrák és nemi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 Előterjesztő:    Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
28. Javaslata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2009. (….) 

sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest X. ker., Salgótarjáni út 
– Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő:    Mozsár Ágnes főépítész  

 
29. Javaslata a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására a KMOP-2009-5.1.1/A jelű 

szociális városrehabilitációs pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep 
tervezési feladatainak előkészítése érdekében 
Előterjesztő:    Mozsár Ágnes főépítész  
 

30. A képviselő-testület 1668-1669/2009. (XI. 18.) számú határozata alapján, az 
1854/2008. (XII.18.) számú határozatának megfelelően a Belső Ellenőrzési 
Osztály által lefolytatott ellenőrzés a Gergely utcai lakóparkkal kapcsolatban (zárt 
ülés) 
Előterjesztő:    dr. Rugár Oszkár osztályvezető  

 
31. Javaslat a kedvezményes hitelfelvételre kijelölt beruházási feladatok 

keretösszegének megemelésére  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
32. Javaslat a közbeszerzési terv módosítására informatikai eszközök beszerzése 

tárgyában  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
33. Javaslat a FuturealR  Csoport által megvételre felajánlott Budapest X. kerület, 

Ihász u. 28. szám alatti, 41449 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban 
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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34. Javaslat a Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatti helyiségben gázalmérő 
felszereléséhez támogatás biztosítására 
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

35. Javaslat a Budapest X. kerület Bogáncsvirág utcában található 42544/26 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítésére 

 Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető  
 
36. Tájékoztatás a (Népliget) 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 

5734/317786 tulajdoni hányadának a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába 
kerülésével kapcsolatban  

 Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
37. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 38431/16 hrsz.-ú (Fokos u. 5-7.) ingatlan 

ügyében 
 Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
38. Javaslat a Salgótarjáni úti orvosi rendelő felújítására céltartalék felszabadítására és 

közbeszerzési tervbe történő felvételére 
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
39. Tájékoztató az Önkormányzat önként vállalt feladatairól 
 Előterjesztő:    Méreg Gábor osztályvezető 

 
40. Javaslata a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási munkák pénzügyi 

keretén belüli átcsoportosítással további felújítási (tervezési) feladatok 
elvégzésére 
Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató  

 
41. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelésére 

Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
 
42. A képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadott Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében meghatározott 
minimumdíj módosítása az évközi ÁFA emelés következményeképp  
Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
 

43. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának 
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására 
Előterjesztő:    Fecske Károly ügyvezető 

 
44. Budapest X. kerület, Liget u. 13. sz. alatti meglévő konyhaépület és főépület 

bontásának ügye 
 Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 

 
45. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő elidegenítésére  

 Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
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46. Tájékoztató a képviselő-testület által 2009. évben elidegenítésre kijelölt lakások és 
helyiségek elidegenítéséről 
 Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 

 
47. Javaslat alapítványok támogatására (Havasi Gyopár, Paci Doki Alapítvány) 

Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
48. Javaslat közoktatási intézményvezetői álláshelyek pályáztatására 

Előterjesztő:    dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
49. Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-

Szabadidő Egyesület 2009. évi beszámolójának elfogadására és a közművelődési 
megállapodás módosítására 
Előterjesztő:     dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

 
50. Javaslat a M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület támogatására 

Előterjesztő:     dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
51. Javaslat a TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR számú, az „Építő közösségek – 

közművelődési intézmények az egész életen át tanulásért” c. pályázaton való 
részvételre  
Előterjesztő:    dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

 
52. Javaslat a TÁMOP 3.4.2/09/1 számú, a „Sajátos nevelési igényű tanulók 

együttnevelése” c. pályázat benyújtására 
Előterjesztő:     dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

 
53. Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás biztosítása európai uniós 

pályázatokhoz 
Előterjesztő:    dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 

54. Javaslat a képviselő-testület 2010. évi munkatervére 
Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 

 
55. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén a 

Kerepesi út (73 sz.-tól) – Sárgarózsa u. – Pesti határ u. – Keresztúri út (kivéve a 
MÁV-telep) által határolt területen részönkormányzat működésére 
Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 

 
56. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében  

Előterjesztő:    Kovács Róbert alpolgármester 
 
57. Javaslat saját halottá nyilvánításra  

Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
58. Javaslat saját halottá nyilvánításra II. 

Előterjesztő:     Verbai Lajos polgármester 
 
59. Személyi kérdések: Javaslat az Egyesített Bölcsődék vezetőjének helyettesítésére 
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60. Egyebek   
� Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
� Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
� 1934/2009. (XII.8.) sz. határozathoz kapcsolódó döntéshozatal 

 
61. Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. javaslata céltartalékba helyezett 

összeg felszabadítására   
  Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 

 
62. Budapest X. ker., Kada u. 120. sz. alatti áthelyezések ügye  

  Előterjesztő:    Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 1./ tárgya: Szóbeli tájékoztatás 1604/2009. (X. 15.) számú határozatban a 

László-Házakkal kötendő Együttműködési Megállapodás 
megkötésével kapcsolatban 

 
 
1953/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szóbeli 
tájékoztatás 1604/2009. (X. 15.) számú határozatban a László-Házakkal kötendő 
Együttműködési Megállapodás megkötésével kapcsolatban tárgyalására az Ötv. 12. § (4) 
bekezdésének b) pontja alapján  zárt ülést  rendel el. 

 
- Z Á R T  Ü L É S - 

 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 

módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban 
lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
1955/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
 
192/2007.(II.15.) 1091/2008.(VI.19.) 1160/2008.(VI.19.) 
1161/2008.(VI.19.) 1345/2008.(IX.18.) 1355/2008.(IX.18.) 
1590/2008.(X.30.) 1899/2008.(XII.18.) 26/2009.(I.22.) 
235/2009.(II.19.) 236/2009.(II.19.) 324/2009.(III.19.) 
326/2009.(III.19.) 464/2009.(IV.2.) 564/2009.(IV.16.) 
649/2009.(IV.28.) 663/2009.(IV.28.) 664/2009.(IV.28.) 
970/2009.(V.26.) 971/2009.(V.26.) 983/2009.(V.26.) 
1016/2009.(V.26.) 1019/2009.(V.26.) 1033/2009.(V.26.) 
1076/2009.(VI.18.) 1146/2009.(VI.18.) 1175/2009.(VI.18.) 
1264/2009.(VII.16.) 1295/2009.(VII.16.) 1296/2009.(VII.16.) 
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1314/2009.(VII.16.) 1339/2009.( VIII.27.) 1349/2009.( VIII.27.) 
1351/2009.(VIII.27.) 1370/2009.(VIII.27.) 1371/2009.(VIII.27.) 
1377/2009.(VIII.27.) 1381/2009.(VIII.27.) 1384/2009.(VIII.27.) 
1413/2009.(VIII.27.) 1515/2009.(IX.24.) 1518/2009.(IX.24.) 
1521/2009.(IX.24.) 1535/2009.(IX.24.) 1539/2009.(IX.24.) 
1605/2009.(X.15.) 1610/2009.( X.15.) 1614/2009.( X.15.) 
1615/2009.(X.15.) 1627/2009.( X.15.) 1629/2009.( X.15.) 
1633/2009.(X.15.) 1659/2009.( X.15.) 1677/2009.( X.15.) 
1678/2009.(X.15.) 1682/2009.( X.15.) 1683/2009.( X.15.) 
1693/2009.(X.15.) 1694/2009.( X.15.) 1695/2009.( X.15.) 
1700/2009.(X.15.) 1702/2009.( X.15.) 1706/2009.( X.15.) 
1709/2009.(X.15.) 1710/2009.( X.15.) 1716/2009.( X.15.) 
1719/2009.(X.15.) 1721/2009.( X.15.) 1722/2009.( X.15.) 
1726/2009.(X.15.) 1727/2009.( X.15.) 1728/2009.( X.15.) 
1730/2009.(X.15.) 1731/2009.( X.15.) 1733/2009.( X.15.) 
1734/2009.(X.15.) 1735/2009.( X.15.) 1749/2009.( X.15.) 
számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
1956/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az  

- 1072/2008.(VI.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. február 18-ára 
- 1170/2009.(VI.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. június 30-ára 
- 1472/2009.(IX.24.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 

módosítja. 
 
 
1957/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: Javaslat a Képviselő-testület 1821-1822/2009. (XI. 19.) számú 

határozatainak visszavonására 
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
1958/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kékvirág 
Óvodában lévő angol asszisztensek elhelyezésére átalakított gondnoki lakás óvodai 
csoportszobává alakításáról hozott 1821/2009. (XI. 19.) számú határozatát visszavonja, 
mivel azok kialakítása a jelenleg érvényes műszaki előírások miatt nem lehetséges.  
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1959/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi 
sétány 5–7. sz. alatti bölcsődeépületben lévő angol asszisztensek elhelyezésére átalakított 
gondnoki lakás óvodai tornaszobává – az Aprók Háza Óvoda részére – alakításáról hozott 
1822/2009. (XI. 19.) számú határozatát visszavonja, mivel azok kialakítása a jelenleg 
érvényes műszaki előírások miatt nem lehetséges. 
 
 
A napirend 4./ tárgya: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (I. 22.) számú 

határozattal elfogadott – a 2009. évi költségvetési 
koncepciójának végrehajtására vonatkozó – intézkedési terv 
végrehajtásáról – a „Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a 
határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő 
határozatokról” tárgyú előterjesztés keretében 

 Előterjesztő:  dr. Neszteli István jegyző 
 
 
1960/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20  igen, 1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. 
(I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési terv 2-3., 5-7., 9., 11-14., 16-22., 
24-26. és 27-31. pontjaira vonatkozó jelentést elfogadja. 
 
 
1961/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20  igen, 1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. 
(I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének 1. és 4. pontjában 
szereplő határidőt folyamatosra módosítja. 
 
 
1962/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20  igen, 1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. 
(I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének  

• 8. pontjában szereplő határidőt 2010. szeptember 1-jére, 
• 10. pontjában szereplő határidőt 2009. december 31-ére, 
• 15. pontjában szereplő határidőt a „tervkészítés időszakáig”    módosítja. 

 
 
1963/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20  igen, 1  ellenszavazattal,  3  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. 
(I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének 23. pontját visszavonja. 
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A napirend 5./ tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepciójára 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
1964/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24  igen szavazattal,  1  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
minden pénzügyi vonzattal járó előterjesztésben kerüljön feltüntetésre, hogy az milyen 
települési feladat ellátását szolgálja: az önkormányzat alapfeladatai közé tartozik-e, vagy 
önként vállalt feladat ellátását jelenti, vagy kiegészítő feladatként jelentkezik. 
 
 
1965/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 2.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  

„2.) A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény 
szabályai szerint, a PM-ÖM együttes rendeletben meghatározott összegben lehet 
tervezni. 
Határidő: 2010.01.31. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 
 

 
1966/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, 1 ellenszavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 4.) pontja c) pontját – az 1. változat 
alapján – az alábbiak szerint módosítja: 

„c.) A 2010. évi építményadó és telekadó bevételi előirányzat 20%-nak megfelelő 
összeget kell számba venni felhalmozási célú bevételként, (A helyi 
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási 
igény benyújtásának feltételeiről szóló Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján) azaz 
működésre fordítható legfeljebb 80%.” 

 
 
1967/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 1-4.) pontját – a módosításokkal együtt 
– elfogadja. 
 
 
1968/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 5.) Intézményi bevételek pontjában 
meghatározott végrehajtásért felelősök körét az alábbiak szerint módosítja:  

 „Végrehajtásért felelős: valamennyi intézmény vezetője 
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 Bajtek Mihályné  
Belső Ellenőrzés” 

 
 
1969/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 6.) pontja c) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja:  

„c) A bérlakások értékesítésével kapcsolatban felül kell vizsgálni az eladási árak 
tekintetében jelenleg alkalmazott mértéket, figyelembe véve a környező 
szomszédos önkormányzatok által alkalmazott eladási árakat.” 

 
 
1970/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 6.) pontját az alábbiak szerint egy új 
(f) bekezdéssel egészíti ki:  

 „f) Meg kell vizsgálni a tervévben az önkormányzati üdülők működtetésének 
gazdaságosságát, fenntartásának lehetőségeit, más irányú hasznosítását is.” 

 
 
1971/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 6.) pontjának e) bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja: 

„e) Az Arlói Gyermektábor értékesítésének lehetőségét meg kell vizsgálni a 2010. 
évben.” 

 
1972/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 5-6-7.) pontját a módosításokkal együtt 
elfogadja. 
 
 
1973/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 10.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  

„10.) A meglévő hitelszerződéseken túl a képviselő-testület döntéseinek 
megfelelően élni kell a fejlesztési hitelek igénybevételével. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: dr. Neszteli István 

 Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
          Bajtek Mihályné” 
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1974/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 11.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„11.) Az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében a képviselő-testület 
2010. évre 2 milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről 
döntött, melyen túl lehetőség nyílik munkabérhitel felvételére is, mellyel lehetőség 
szerint az önkormányzat ne éljen.  
Felelős: dr. Neszteli István 

            Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
Határidő: folyamatos” 

 
 
1975/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 12.) pontjában meghatározott 
határidőt az alábbiak szerint módosítja: 

„Határidő: folyamatos” 
 
 
1976/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 13.) pontját – két részre bontva – az 
alábbiak szerint módosítja: 

„13.) a) A 2010. évi várható bevételi kiesés arányában szükséges visszarendezni a 
működési célú kiadásokat a működési forráshiány elkerülése érdekében. Az 
előzetes számítások alapján a működési kiadásokon belül a bruttó dologi kiadások 
átlagos 10%-os csökkentése (kivétel az élelmezési költségek) valamennyi 
intézménynél, (önállóan működő és gazdálkodó intézmények is) és a 
polgármesteri hivatalnál. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: valamennyi terület vezetője” 

 
 
1977/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 13.) pontját – két részre bontva – az 
alábbiak szerint módosítja: 

„13.) b) „Valamennyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnál is 
legyen 10%-os költségcsökkentés a bérek és az amortizáció kivételével. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: valamennyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági  
    társaság ügyvezetője” 
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1978/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 14.) pontja b) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 

„b) A köztisztviselői körben az engedélyezett létszámot a bázislétszámból 
kiindulva – figyelemmel az évközi testületi döntésekre (melyeket felülvizsgálnak a 
tervezési időszakban) – kell meghatározni.” 

 
 
1979/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 14.) pontja h) bekezdését – a 2. 
változat szerint – az alábbiak szerint fogadja el: 

„A közoktatási és a szociális ágazatban a felügyeletet ellátó főosztályok és a 
szakmai munkaközösségek javaslata alapján, a rendszeres személyi juttatások 1%-
nak megfelelő bértömeg fedezetét biztosítsa a 2010. évi költségvetés.” 

 
 
1980/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 14.) pontja l) bekezdés harmadik 
francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„- A közalkalmazottak részére  9.760,-Ft/hó/fő összeg, amelyhez hozzájön a BKV-
bérlet, abban az esetben, ha munkakörileg szükséges vagy törvény előírja, a 
köztisztviselők részére pedig 29.680,-Ft/hó/fő összeg, ebbe beleértve a bérlet árát, 
kivéve azon dolgozóknál, ahol a munkakörileg szükséges vagy törvény írja elő 
béren kívüli (cafetéria) juttatás kerüljön betervezésre.” 
 

 
1981/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 14.) pontját a módosításokkal együtt 
elfogadja. 
 
 
1982/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 17.) pontja c) bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 

„c) célszerű folytatni a FŐ-HŐ KFT által üzemeltetett hő központok 
megvásárlását,”. 
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1983/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 22.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„22.) A gazdasági társaságok által az önkormányzat megbízásából végzett 
kötelező alapfeladatok kiadásait szintén a kötelezettség vállalások ismeretében, a 
tételesen számba vett költségek elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével 
kell tervezni. A tételesen kimunkált költségvetés felülvizsgálatát követően kerül sor 
a működési támogatás összegének meghatározására. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: valamennyi alapfeladatot ellátó gazdasági társaság vezetője 
 Ehrenberger Krisztina 
 Szarvasi Ákos 

 Bajtek Mihályné” 
 
 

ELNÖK: Bejelenti, hogy az elnöki teendőket a vitában egy rövid ideig Szász Csaba 
alpolgármester látja el. Ezt követően ismét Verbai Lajos polgármester elnököl.  

 
 
1984/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 24.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„24.)  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységét és gazdálkodását felül kell  
          vizsgálni. 

   Határidő: 2010.01.15. 
  Felelős: dr. Neszteli István 
  Végrehajtásért felelős: Fecske Károly  
            Szarvasi Ákos 
                   Bajtek Mihályné” 

 
1985/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 23.) pontjának első bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja: 

„A pénzeszköz átadások esetén a forráshiány miatt átlagosan 10%-os 
csökkentési kötelezettséget kell érvényesíteni. Működési célú pénzeszköz átadások 
tervezésekor, elsősorban az alapfeladatokat az önkormányzat megbízásából ellátó 
szervezetek – a feladat ellátót alanyi jogon megillető normatív támogatáson túli – 
kiegészítő támogatásával kell számolnunk. Felül kell vizsgálni a határozatlan 
idejű támogatási szerződések, valamint az azok mértékét meghatározó 
koncepciókat is. A koncepciók felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat a 
végleges költségvetés tervezéséig el kell végezni.” 
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1986/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 26.) pontját törli. 
 
1987/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 28.) pontjának második bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja: 

„A helyi önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a 
kisebbségi önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit, 
valamint a központi támogatás összegének megfelelő mértékű önkormányzati 
támogatást.” 

 
 
1988/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 28.) pontját követően egy újabb pont 
(a) bekezdésének) beszúrásával  az alábbiak szerint egészíti ki: 

„a) Az önkormányzat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a 
központi előirányzaton és a kerületi önkormányzat által biztosított 
támogatáson felül további 2 millió Ft támogatást biztosít.” 

 
 
1989/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 11 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 28.) pontját követően egy újabb pont 
(b) bekezdésének) beszúrásával az alábbiak szerint egészíti ki: 

„b) Az önkormányzat 4 millió Ft-os céltartalékot  biztosít a Sport, Ifjúsági, Civil 
és Kisebbségi Bizottság rendelkezési jogkörébe utalva a kisebbségi 
programok (pályázati úton történő) támogatására.” 

 
 
1990/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 9 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 29.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„29.) A szociálpolitikai juttatásoknál a szociális törvényben és az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékben, a rászorulók várható száma alapján kell 
tervezni a kiadásokat. A 2010. évi szociálpolitikai juttatások előirányzata a 
bázisévi előirányzat nagyságrendjét nem haladhatja meg. Meg kell vizsgálni, 
hogy a lakhatási támogatáson túl milyen módon történhet méltányosság 
kiterjesztése. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Ehrenberger Krisztina” 
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1991/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 30.) pontjának tagolását – az 
alpontok előtt – az alábbiak szerint módosítja: 

„30.  
1.) Felhalmozási feladatokat kizárólag a konkrét feladat és cím megnevezésével 
lehet tervezni.  
2.) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, csak jogilag rendezett, tételesen 
kimutatott, címlistával, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra 
lehet tervezni a bevonható források számbavétele mellett.  
3.) Az adott feladatra tervezett keretösszegnek tartalmaznia kell valamennyi 
aktiválható költség (pályázati közbeszerzési díj, előkészítési költségek, tervezési 
költség stb.) fedezetét.  
4.) Azoknál a beruházásoknál, ahol az aktiválást követően folyamatos működési 
költség várható, azt külön jelezni kell a működtetés költségeinek bemutatásával.  
5.) A hároméves gördülő tervezési kötelezettséget figyelembe véve, a több évre 
áthúzódó beruházások, felújítások évenkénti költség kihatását is be kell mutatni. A 
tervéven túli célkitűzéseket a szakmai szempontokban meghatározott prioritások 
felállításával kell megfogalmazni. Mindezek mellett nem lehet figyelmen kívül 
hagyni az elkövetkező évek várható forráslehetőségeit. Fentiek alapján címlistát 
kell készíteni hároméves intervallumra vonatkozóan, évenkénti bontásban, 
feladatonkénti és címenkénti összeg meghatározásával, melyekhez az alábbi, a 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által tett javaslatokat kell 
figyelembe venni.” 

 
 
1992/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 30.) pontjának d) alpontját az 
alábbiak szerint módosítja: 

„d) Dönteni kell az Óhegy-park elzárt területének sorsáról, meghatározva a 
szükséges feladatokat.” 

 
1993/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 11 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 30.) pontját  az alábbi h) alponttal 
egészíti ki: 

„h) Bodza u. 34. felépítése.” 
 
 
1994/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 33.) pontjának h) alpontját  az 
alábbiak szerint módosítja: 

„h) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeget éves bontásban.” 
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1995/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 33.) pontjának b) pontját az alábbiak 
szerint módosítja, továbbá a 33. pontot egy újabb, i) alponttal egészíti ki: 

„b ) a pályázatok címét, megnevezését,  azonosító számát, a terület megnevezését, 
… 
 i) fenntartási kötelezettség esetén a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 

költségek éves bontásban.” 
 
 
1996/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 37.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

„37.) A társasházak felújításához nyújtott önkormányzati visszatérítendő 
támogatások esetében elsősorban az előző évekről áthúzódó fizetési 
kötelezettségekkel kell számolni, továbbra is részt kell venni a Fővárosi Társasház 
felújítási pályázaton. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 

                                                 Fecske Károly” 
 
 
1997/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti a 47. ponttal az 
alábbiak szerint: 

„47.) A 2010. évi végleges költségvetési rendelettervezet részeként fel kell sorolni 
az önkormányzat által önként vállalt valamennyi feladatot, és az arra fordított 
összegeket. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: valamennyi főosztály  

  Controlling Osztály” 
 
 
1998/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti a 48.) ponttal az 
alábbiak szerint: 

„48.) A 2010. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre 45 millió Ft a lakások 
visszavásárlására. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 
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1999/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti a 49.) ponttal az 
alábbiak szerint: 

„49.) Meg kell vizsgálni a gyermekétkeztetésben részt vevő dolgozók étkezési 
támogatásának lehetőségét.” 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Ehrenberger Krisztina 

  dr. Kántásné dr. Szabó Ivett” 
 
 
2000/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az  50.) ponttal 
az alábbiak szerint: 

„50.) Meg kell vizsgálni a MÁV-telep megvételének újravásárlási lehetőségét.”  
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 

  Fecske Károly” 
 
 
2001/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az 51.) ponttal az 
alábbiak szerint: 

„51.) Meg kell vizsgálni a településőrök és a közterület-felügyelet közötti 
együttműködés további fejlesztésének lehetőségét.” 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Hajnal József  

  Hegedűs Károly” 
 
 
2002/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az 52.) ponttal az 
alábbiak szerint: 

„52.) Kerüljön betervezésre minden olyan kiadás, amely az újonnan alakuló 
képviselő-testület felállításából, valamint a régi képviselő-testület és bizottságaik 
megszűnéséből adódik.  
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 
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2003/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 
2010. évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot kiegészíti az  53.) ponttal 
az alábbiak szerint: 

„53.) Kerüljön betervezésre a kisvállalkozások támogatására 30 millió Ft. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 

 
 
2004/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – jelenlévők száma: 26 fő)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 36.) pontját nem fogadja el az 
alábbiak szerint: 

36.) A lakosság részére első lakásingatlan szerzéséhez kamatmentes kölcsön 
címén 50 millió Ft kerüljön betervezésre. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 

 
 
2005/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 12 ellenszavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslat 36.) pontját az alábbiak szerint: 

36.) A lakosság részére első lakásingatlan szerzéséhez kamatmentes kölcsön 
címén 45 millió Ft kerüljön betervezésre. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné” 

 
 
2006/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18  igen,  2  ellenszavazattal,  5  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet alapján 
elkészített, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a alapján benyújtott – 
2010. évi költségvetési koncepciót – a módosításokkal együtt – az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetési koncepciója 

 
A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál elsődleges szempont kell, 
hogy legyen a költségvetési egyensúly megtartása. A bevételek növelése és a kiadások 
csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
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Bevételek tervezési elvei: 
 

1.) A 2010. évi költségvetési források között kizárólag számításokkal, dokumentumokkal 
és egyéb bizonylatokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet 
tervezni. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 Szarvasi Ákos 
 
2.) A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, 
a PM-ÖM együttes rendeletben meghatározott összegben lehet tervezni. 
Határidő: 2010.01.31. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
3.) A 2010. évi feladat mutatók tervezésekor törekedni kell arra, azokat úgy kell tervezni, 
hogy az Államháztartási törvényben biztosított lemondással ne kelljen élni, mert az 
évközi lemondásokat 2006. évtől már teljes körűen kamatfizetési kötelezettség terheli. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
 Ehrenberger Krisztina 
 
4.) Az önkormányzat sajátos működési bevételeiből: 

a) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 
megillető bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendeletében elfogadottak 
szerint kell tervezni. 

b) Az építményadó és telekadó bevételeket a hatályos önkormányzati 
rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek 
körének figyelembe vételével kell megtervezni. Fokozott figyelmet kell 
fordítani új adóalanyok bevonására, felülvizsgálva az adóalapot képező 
ingatlanok területét. Szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további 
fokozott behajtása és a meglévő követelésállomány jelentős mértékű 
csökkentése. 

c) A 2010. évi építményadó és telekadó bevételi előirányzat 20%-nak 
megfelelő összeget kell számba venni felhalmozási célú bevételként, (A 
helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatási igény benyújtásának feltételeiről szóló Fővárosi 
Közgyűlési rendelet alapján) azaz működésre fordítható legfeljebb 80%. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Mózer Éva 

 Bajtek Mihályné 
 

5.) Intézményi bevételek: 
a) Az intézményi saját folyó bevételeket a feladatmutatókhoz igazítva (a 

kiadási oldallal összhangban), kell megtervezni. (Pl. élelmezés) 
b) Az egyéb intézményi bevételeket érvényes szerződések, megállapodások, 

illetve jogszabályi előírás hivatkozással indokolni szükséges. 
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c) Az intézményi bérleti díjbevételek (kivétel gondnoki lakbér) növelése 
érdekében, továbbra is el kell ismerni a 60% költségarányt. Az önköltséges 
tanfolyamok bevételénél ez 100%. A tervezett bevétel alapján képzett 
kiadási előirányzatok csak a teljesítés arányában kerülhetnek 
felhasználásra. 

d) Az intézményi vagyon bármely típusú hasznosításából származó bevételt 
kizárólag az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell 
beszedni. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi intézmény vezetője 

 Bajtek Mihályné 
 Belső ellenőrzés 

 
6.) Az ingatlan értékesítésből elsősorban olyan bevételeket lehet tervezni, melyek a tárgy 

évben realizálhatóak. 
a) Mindezt alá kell támasztani az ingatlanok címlista szerinti bontásával, 

melynek tartalmaznia kell az értékesítés előkészítését (tulajdonviszony, 
értékbecslés, pályázat kiírása, rendezési tervek megléte, stb.), a 
rendelkezésre álló vagyonnyilvántartás és vagyonrendelet figyelembe 
vételével. Minden önkormányzati ingatlannál meg kell vizsgálni tulajdon 
jog kérdését, és tisztázott tulajdonviszonyokat, kell teremteni. 

b) Szükséges meghozni azon döntéseket, amelyek véglegesen meghatározzák 
a bevétel szempontjából jelentőséggel bíró ingatlanok körét.  

c) A bérlakások értékesítésével kapcsolatban felül kell vizsgálni az eladási 
árak tekintetében jelenleg alkalmazott mértéket, figyelembe véve a 
környező szomszédos önkormányzatok által alkalmazott eladási árakat. 

d) A lakás- és nem lakáscélú ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket 
a bázisévhez képest jelentősen emelni kell. A tilalmi listát a részletes 
indoklás figyelembe vételével kell felülvizsgálni és módosítani. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Fecske Károly 
 

e) Az Arlói Gyermektábor értékesítésének lehetőségét meg kell vizsgálni a 
2010. évben. 

f) Meg kell vizsgálni a tervévben, az önkormányzati üdülők működtetésének 
gazdaságosságát, fenntartásának lehetőségeit, más irányú hasznosítását is. 

Határidő: 2010.06.30. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Fecske Károly 
 
7.) Az ingatlan hasznosítások területén 

a) A lakások bérbeadásáról szóló rendeletet ki kell egészíteni a gondnoki lakások 
bérbeadásáról szóló fejezettel. 

b) A földterület bérbeadásával kapcsolatban új rendelet kidolgozása szükséges, 
amely szabályozza a területek bérbeadásának feltételeit, a pályáztatási eljárás 
menetét és a bérleti díjak meghatározását. 
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c) A nem lakáscélú helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletet felül kell vizsgálni, 
különös tekintettel a díjtételekre és a kedvezményes bérbeadások feltételeire. A 
felülvizsgálat során szükséges kidolgozni az egyes pártok részére biztosított 
helyiségek kedvezményes bérbeadásának egységes feltétel rendszerét. 

Határidő: 2010. januári képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Korpai Anita 

 Fecske Károly 
 Szarvasi Ákos 

 
8.) Az OEP finanszírozási körben tervezett bevételeknél 

a) Figyelembe kell venni a korábban számlázott tételekből be nem folyt, 2009. 
december 31-én nyilvántartott követeléseket. 

b) Az OEP-el kötött finanszírozási szerződés értelmében biztosított, támogatás 
értékű bevételeket. 

c) A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó saját bevételeket. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Molnár Andor  
 Bajtek Mihályné 
 
9.) A lehetőségekhez mérten továbbra is igénybe kell venni a felhalmozási feladatok 
fedezetéül bevonható pályázati forrásokat a saját erő csökkentése érdekében, figyelemmel 
arra, hogy a pályázatokban biztosított előlegigénylési lehetőségek maximálisan 
kerüljenek kihasználásra, csökkentve az önkormányzat előfinanszírozási terhét. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Ronyecz Róbert 
 Szarvasi Ákos 
 Fecske Károly 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
10.) A meglévő hitelszerződéseken túl a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően élni 
kell a fejlesztési hitelek igénybe vételével. 
Határidő: 2010.02.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 

 Bajtek Mihályné 
 
11.) Az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében a Képviselő-testület 2010. 
évre 2 milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről döntött, 
melyen túl lehetőség nyílik munkabérhitel felvételére is, mellyel lehetőség szerint az 
önkormányzat ne éljen. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
12.) Élni kell az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid távú befektetéseivel, a 
kamatbevételek növelése érdekében. 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
Kiadások tervezési elvei: 
 
13.) 
a) A 2010. évi várható bevételi kiesés arányában szükséges visszarendezni a működési 

célú kiadásokat a működési forráshiány elkerülése érdekében. Az előzetes számítások 
alapján a működési kiadásokon belül a bruttó dologi kiadások átlagos 10%-os 
csökkentése szükséges (kivétel az élelmezési költségek) valamennyi intézménynél, 
(önállóan működő és gazdálkodó intézmények is) és a polgármesteri hivatalnál is. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi terület vezetője 
 
b) Valamennyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnál is legyen bruttó 

10%-os költségcsökkentés a bérek és az amortizáció kivételével. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaság ügyvezetője 
 
c) A felhalmozási célú kiadások mértékét a felhalmozási célú bevételek, a felhalmozási 

célra felvett hitelek, valamint a felhalmozási célú hitelek visszafizetési 
kötelezettségeinek összege határozza meg. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Bajtek Mihályné 
 
14.) A személyi juttatásokat valamennyi területen a vonatkozó törvényi szabályozások 
figyelembe vételével a korábbi gyakorlatnak megfelelően kialakított és aktualizált tervező 
táblázatokkal kell megtervezni. 

a) Az engedélyezett létszám az intézményi körben az ágazati főosztályokkal történt 
egyeztetés követően kerül kialakításra, figyelemmel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvényben, ill. egyéb szakágazati jogszabályokban 
megfogalmazott előírásokra. 

b) A köztisztviselői körben az engedélyezett létszámot a bázislétszámból kiindulva – 
figyelemmel az évközi testületi döntésekre (melyeket felülvizsgálnak a tervezési 
időszakban) – kell meghatározni. 

c) A besorolás alapjául szolgáló a KTV törvény szerinti illetményalap, illetve a 
költségvetési törvényben közzétett, a közalkalmazottakra vonatkozó garantált 
bértábla 2010. évre nem változik. 

d) A soros előlépések költségét, mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az önállóan 
működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a bértömegben 
tervezni kell. 

e) A központi kiadásokat mérséklő intézkedések között, a 13. havi bérek 
kifizetésének felfüggesztéséről meghozott döntés értelmében 2010. évre 13. havi 
bér, vagy annak megfelelő juttatás sem az intézményi körben, (ide értve 
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Polgármesteri Hivatalt is) sem az önkormányzati feladatokat ellátó gazdasági 
társaságoknál nem tervezhető. 

f) A pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása 14 000 forintról 4 000 
forint/fő/évre csökken. 

g) A betegszabadságra járó fizetés fedezetére a költségvetésben engedélyezett 
létszám és besorolási bér alapján ötnapi bér összege tervezhető. Ezen felül 
helyettesítési díj nem tervezhető. 

h) A közoktatási és a szociális ágazatban a felügyeletet ellátó főosztályok és a 
szakmai munkaközösségek javaslata alapján, a rendszeres személyi juttatások 1%-
nak megfelelő bértömeg fedezetét biztosítsa a 2010. évi költségvetés. 

i) Az általános iskoláknál a túlóra tervezése a bázisév gyakorlatának megfelelően 
150 000 Ft-os átlagbérrel történik. 

j) A felmentési időre járó bért kizárólag a már folyamatban lévő felmentések 2010. 
évre áthúzódó költségei szerint kell megtervezni a személyi juttatások között. A 
munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott 
minimum időtartam lehet. 

k) A tervezés időszakában nem ismert bérjellegű kiadások fedezetére (felmentési 
időre, végkielégítésre, szabadság megváltásra, jubileumi jutalomra) céltartalékot 
kell képezni, melynek mértéke a bázisév előirányzatánál nem lehet magasabb. 

l) Béren kívüli juttatásként a közalkalmazottak részére 9.760,-Ft/hó/fő összeg 
tervezhető, amelyhez hozzájön a BKV bérlet, abban az esetben, ha munkakörileg 
szükséges vagy törvény előírja, a köztisztviselők részére pedig 29.680,-Ft/hó/fő 
összegű béren kívüli (cafetéria) juttatás tervezhető, beleértve a bérlet árát. (Kivéve 
azon dolgozóknál, ahol az munkakörileg szükséges vagy törvény írja elő.) 

m) Meg kell vizsgálni, hogy a hatályos cafetéria szabályzatok átdolgozhatók-e oly 
módon, hogy az valamennyi körben egységesen meghatározott juttatási formákat 
tartalmazó szabályzat legyen. 

n) A béren kívüli juttatás kiadási előirányzatának további költségcsökkentése 
érdekében a közigazgatási határon kívülről bejáró munkatársak távolsági 
bérlettérítését név szerinti kimutatás alapján kell tervezni, felmérve, hogy a 
kétféle (távolsági és helyi bérlet) utazási költségtérítéssel szemben (az SZJA 
törvényben mind a foglalkoztató, mind a munkavállaló szempontjából 
adómentesen adható) a 9 Ft/km gépkocsi költségtérítést hány dolgozó tudná 
választani. A kétféle térítés azonos nagyságrendje esetén is a helyi közlekedési 
bérletre eső 25%-os mértékű különadó költsége megtakarítható. 

o) A bázisévben megemelkedett külső bizottsági taglétszám személyi juttatásaival és 
járulékaival számolni kell, ezzel szemben a polgármester politikai tanácsadóinak 
létszámát 2 főre kell csökkenteni. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi önálló bérgazdálkodó  
 
15.) Az intézményi körben a dologi kiadások tervezése jellemzően normatív alapon 
történik, (kivéve a közüzemi díjakat és élelmezési költségeket), mely a takarékosság és 
hatékonyság elvének szem előtt tartásával a következők szerint kerül módosításra: 

a) A normatívák emelésére jelen gazdasági helyzetben nincs lehetőség, tehát a 
bruttó10%-os csökkentési kötelezettség a normatívák mértékére is kiterjed. 

b) A feladatmutatók és az a) pont szerint meghatározott normatívák alapján kerül 
kiszámításra az intézmény rendelkezési jogkörébe tartozó dologi keretösszeg, 
amely keret összegen belül az intézmény vezetője határozhatja meg − a 
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kötelezettség vállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek 
elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével − a főkönyvi számlasorok 
előirányzatait. Ez a módosítás az évközi saját hatáskörű előirányzat rendezések 
jelentős csökkenését eredményezheti. 

c) Azon intézményeknél, ahol a kiadás tervezése nem normatívákkal történik a 
dologi keretösszeget − a kivételek figyelembe vételével − a bázis évhez képest 
bruttó10%-al csökkenteni kell. 

d) A munka és védőruha tervezésénél 2010. évre kizárólag a védőruha soron 
tervezhető előirányzat a jelenleg érvényes, a Controlling Osztály által ellenőrzött 
szabályzatok alapján. A védőruha beszerzés intézmény típusonkénti egységes 
normatíváját − a szakmai munkaközösséggel egyeztetett módon, három árajánlat 
átlagárával − a költségvetés tervezéséig ki kell alakítani. A védőruha beszerzése 
kizárólag védő felszereléseket forgalmazóktól történhet. Azoknál az 
intézményeknél, ahol az említett szabályzat nem készült el, a végleges 
költségvetés tervezéséig a szabályzatot el kell készíteni és a Controlling 
Osztállyal ellenőriztetni kell. A 2010. évi költségvetésben tervezett védőruha 
beszerzés előirányzatainak egységes felhasználása érdekében közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni A 2011. évi költségvetés tervezéséig el kell érni, hogy 
intézményenként az azonos munkakörökre egységes védőruha szabályzat 
kerüljön kidolgozásra. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Méreg Gábor 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
16.) Az intézményi működési kiadásokon belül a saját főzőkonyhával rendelkező 
intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott 
nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembe vételével kell tervezni. A vásárolt 
élelmezési kiadásokat a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak, és az élelmezési 
napok figyelembe vételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását 
szolgáló feladat mutatónak az állami normatíva igényléshez jelzett, étkezésben részt 
vevők létszámával egyezni kell. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
 Ehrenberger Krisztina 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
17.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények közüzemi szolgáltatási 
díja központilag kerül tervezésre a korábbi évek tapasztalati adatai alapján, a várható 
díjemelésekre, az energiakorszerűsítésből és nyílászáró-cserékből adódó energia 
megtakarításokra figyelemmel. A további megtakarítások érdekében: 

a) törekedni kell az intézményi energia költségek csökkentésére, a gondnoki lakások 
költségeinek rendezésével, valamint a kapcsolód fűtés és melegvíz ellátás 
leválasztásával, 

b) a villamos energia tekintetében szükséges a nagyfogyasztók teljesítmény 
lekötésének vizsgálatát követően a szerződések módosítása, 

c) célszerű folytatni a FŐ-HŐ KFT által üzemeltett hő központok megvásárlását, 
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d) folytatni szükséges a nyílászárók cseréjének programját az oktatási 
intézményeken túl, az orvosi rendelőkre is kiterjedően, 

e) az intézményi kazáncserék folytatódjanak. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
18.) A rendelkezésre álló előirányzatok takarékos és hatékony felhasználása érdekében 
szükségesnek látjuk a beszerzések összehangolását valamennyi intézmény 
vonatkozásában, megvalósítva ezzel önkormányzatunk egységes közbeszerzési rendjét.   
A beszerzések nagy tételben történő megvalósítása érdekében a beszállítókat 
versenyeztetni kell és átgondolt közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
19.) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében és az önállóan működő és gazdálkodó 
intézményeknél a működés dologi kiadásait a kötelezettség vállalások ismeretében, a 
tételesen számba vett költségek elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével kell 
tervezni.  
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi főosztályvezető 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 
20.) A szükséges költségcsökkentések egy részét a kötelezőn túli feladatok elhagyásával 
kell megvalósítani. Ennek érdekében az érintett területek ágazati felügyeletét ellátó 
főosztályok készítsenek ütemtervet a 2010. évben már elhagyható, illetve a kimenő 
rendszerben megszüntethető kötelezőn túli feladatokról és azok költségvonzatáról. A 
2010. évi végleges költségvetés tervezésénél az ágazati felügyeletet ellátó főosztályok, 
valamint szakmai munkaközösségek a kötelezőn túli feladatok elhagyására vonatkozó 
javaslatait figyelembe kell venni.  
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi főosztályvezető 

 Valamennyi intézmény vezetője 
 
21.)  

a) Az OEP finanszírozási körbe tartozó egészségügyi alapellátási feladatokra 
elsősorban az OEP által biztosított összeg és a saját bevételek fordíthatóak. 2010. 
évben az alapellátás finanszírozására nem lehet − a 2009. évi tervezett mértéken 
túl − további önkormányzati forrást (kivéve a 2009. évi döntés értelmében 
átvállalt közüzemi díjak) bevonni. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Molnár Andor 
 Bajtek Mihályné 
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b) Vizsgálni kell a háziorvosi körzetek átalakítását, a körzethatárok 
módosításával az OEP finanszírozás emelése érdekében, illetve meg kell 
vizsgálni a körzethatárok módosításával egyidejűleg, hogy lehetséges-e a 
körzeti orvos hálózat átstrukturálása a vállalkozási tőke bevonásával. 
Az egészségügyi alapellátásban meg kell szüntetni a vállalkozó orvosok 
mellett közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását. 

Határidő: folyamatos. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Ehrenberger Krisztina 
 Novozánszky Lídia 
 Dr. Molnár Andor 
 
22.) A gazdasági társaságok által az önkormányzat megbízásából végzett kötelező 
alapfeladatok kiadásait szintén a kötelezettség vállalások ismeretében, a tételesen számba 
vett költségek elemzésével, illetve a bázisadatok értékelésével kell tervezni. A tételesen 
kimunkált költségvetés felülvizsgálatát követően kerül sor a működési támogatás 
összegének meghatározására. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi alapfeladatot ellátó gazdasági társaság vezetője 
 Ehrenberger Krisztina 
 Szarvasi Ákos 

 Bajtek Mihályné 
 

23.) A pénzeszköz átadások esetén a forráshiány miatt átlagosan 10%-os csökkentési 
kötelezettséget kell érvényesíteni. Működési célú pénzeszköz átadások tervezésekor, 
elsősorban az alapfeladatokat az önkormányzat megbízásából ellátó szervezetek – a 
feladat ellátót alanyi jogon megillető normatív támogatáson túli – kiegészítő 
támogatásával kell számolnunk. Felül kell vizsgálni a határozatlan idejű támogatási 
szerződések, valamint az azok mértékét meghatározó koncepciókat is. A koncepciók 
felülvizsgálatát és a szükséges módosításokat a végleges költségvetés tervezéséig el kell 
végezni. 
 
Az eseti támogatásokat minimális szintre kell csökkenteni, figyelembe véve, hogy a 
pénzeszközök csak olyan tevékenységekre kerüljenek átadásra, amelyek közvetlen 
települési érdekekhez kötődnek, vagy önkormányzati feladatellátást váltanak ki. 
A pénzeszköz átadások feltételrendszerét meghatározó rendeletbe, − melynek a végleges 
költségvetésig el kell készülni − be kell építeni ezeket a szempontokat. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: A támogatás célja szerint illetékes főosztályvezetők 
 
24.) A Kőbányai Vagyonkezelő ZRT tevékenységét és gazdálkodását felül kell vizsgálni. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly 
 Szarvasi Ákos 
 Bajtek Mihályné 
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25.) Az önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság 
működési költségeit felül kell vizsgálni, a költségcsökkentési kötelezettséget erre a 
területre is ki kell terjeszteni. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi gazdasági társaság vezetője 
 Szarvasi Ákos 
 Ehrenberger Krisztina 

 Bajtek Mihályné 
 
26.) Az önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság 
köteles az üzleti tervét az előzőek figyelembe vételével 2010. március 31-ig benyújtani a 
Képviselő-testület részére. 
Határidő: 2010.03.31. 
Felelős: Verbai Lajos  
Végrehajtásért felelős: Valamennyi gazdasági társaság vezetője 
 
27.) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évre a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatban központosított előirányzatként feladatarányos 
támogatással számolhatnak. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a 375/2007.(XII.23.) 
Kormányrendelet határozza meg. 
A helyi önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi 
önkormányzatok elhelyezését és a helyiségek működési költségeit, valamint a központi 
támogatás összegének megfelelő mértékű önkormányzati támogatást. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Hajdu Péter 
 Valamennyi helyi kisebbségi önkormányzat elnöke 
 
28.) 

a) Az önkormányzat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a 
központi előirányzatain és a kerületi önkormányzat által biztosított támogatáson 
felül további 2 millió Ft támogatást biztosít. 

b) Az önkormányzat 4 millió Ft-os céltartalékot biztosít a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság rendelkezési jogkörébe utalva a kisebbségi programok 
(pályázati úton történő) támogatására. 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
29.) A szociálpolitikai juttatásoknál a szociális törvényben és az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékben, a rászorulók várható száma alapján kell tervezni a 
kiadásokat. A 2010. évi szociálpolitikai juttatások előirányzata a bázisévi előirányzat 
nagyságrendjét nem haladhatja meg. Meg kell vizsgálni, hogy a lakhatási támogatáson túl 
milyen módon történhet a méltányosság kiterjesztése. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Ehrenberger Krisztina 
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30.) 
1) Felhalmozási feladatokat kizárólag a konkrét feladat és cím megnevezésével lehet 

tervezni. 
2) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, csak jogilag rendezett, tételesen 

kimutatott, címlistával, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott 
feladatokra lehet tervezni a bevonható források számbavétele mellett. 

3) Az adott feladatra tervezett keretösszegnek tartalmaznia kell valamennyi 
aktiválható költség (pályázati közbeszerzési díj, előkészítési költségek, tervezési 
költség, stb.) fedezetét. 

4) Azoknál a beruházásoknál, ahol az aktiválást követően folyamatos működési 
költség várható, azt külön jelezni kell a működtetés költségeinek bemutatásával. 

5) A hároméves gördülő tervezési kötelezettséget figyelembe véve, a több évre 
áthúzódó beruházások, felújítások évenkénti költség kihatását is be kell mutatni. 
A tervéven túli célkitűzéseket a szakmai szempontokban meghatározott 
prioritások felállításával kell megfogalmazni. Mindezek mellett nem lehet 
figyelmen kívül hagyni az elkövetkező évek várható forráslehetőségeit. Fentiek 
alapján címlistát kell készíteni hároméves intervallumra vonatkozóan, évenkénti 
bontásban, feladatonkénti és címenkénti összeg meghatározásával, melyekhez az 
alábbi, a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által tett 
javaslatokat kell figyelembe venni. 
a) Az Újhegyi Lakótelepen biztosítani kell egy kulturális célra kialakítandó 

helyiséget és ennek költségvetési fedezetét, illetve ki kell alaktani egy 
kihelyezett ügyfélszolgálati irodát. 

b) Ki kell dolgozni a játszótér fejlesztési koncepció éves ütemezését, három éves 
gördülő tervezéssel és a 2010. évre eső részét be kell építeni a végleges 
költségvetésbe. 

c) Folytatni kell legalább 2009. évi szinten a megkezdett út és járda felújítási 
programot. 

d) Dönteni kell az Óhegy-park elzárt területének sorsáról, meghatározva a 
szükséges feladatokat. 

e) Felül kell vizsgálni az orvosi rendelők állapotát, felújításukra prioritási 
sorrendet kell felállítani, egyes rendelők kiváltását új rendelő építésével kell 
biztosítani. 

f) Elő kell készíteni és meg kell tervezni a Kőbányai út 30. szám alatti óvoda és a 
Törekvés Művelődési Központ önálló közmű ellátását. A MÁV Északi 
Járműjavítótól történő leválasztását. 

g) Dönteni kell a Hivatal II. megvalósításáról. 
h) Bodza u. 34. felépítése 

Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 
31.) A 2010. évi végleges költségvetésben a felhalmozási kiadások között elsősorban a 
kötelezettségvállalással terhelt feladatokat kell tervezni, melyeket a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály köteles egyeztetni a pénzügyi nyilvántartásokkal. 
2009. évi költségvetésből áthúzódó beruházási és felújítási elkötelezettségeket a 2010. évi 
költségvetésbe, 2009. évi pénzmaradvány fedezettel kell beépíteni. Új fejlesztési feladat 
csak a tervévi felhalmozási célú bevételek fedezetével tervezhető. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
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Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Bajtek Mihályné 

 
32.) Továbbra is figyelemmel kell kísérni és lehetőség szerint igénybe venni a tervezett 
felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségeket. 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Ronyecz Róbert 
 Szarvasi Ákos 
 Fecske Károly 
 Valamennyi intézmény vezetője 
 

33.) A benyújtott és a már elnyert pályázatokról – kiemelten az EU -s pályázatokról – 
folyamatosan, a nyilvántartások alapján összesítést kell készíteni, melyet a költségvetési 
és zárszámadási rendelet részeként külön táblázatban kell bemutatni az alábbi 
tartalommal: 

a) a benyújtó szervezetet, 
b) a pályázatok címét, megnevezését, azonosító számát, a terület 

megnevezését, 
c) az önrészt, 
d) az igényelt támogatás összegét, 
e) a futamidőt, 
f) a pályázat előkészítésének költségét (amennyiben az a pályázat részeként 

az nem elszámolható), 
g) finanszírozás módját, 
h) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeget éves bontásban, 
i) fenntartási kötelezettség esetén a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 

költségeket éves bontásban. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Ronyecz Róbert 
 Bajtek Mihályné 
 
34.) Azon felhalmozási feladatok önrészét, melyekhez pályázati forrásokat, vagy hitelt 
kívánunk igénybe venni, céltartalékba kell helyezni. Eredményes pályázat esetén évközi 
módosítással kerül sor az előirányzatok teljes körű rendezésére. Csak a már elnyert 
támogatásról szóló megállapodás, vagy a hitelszerződés megkötését követően lehet a 
vállalkozási szerződést megkötni. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Ronyecz Róbert 
 Szarvasi Ákos 

 Bajtek Mihályné  
 

35.) A bázisévben indított, elnyert pályázatok előirányzatai áthúzódó fizetési 
kötelezettségnek számítanak, s mind kiadási, mind bevételi előirányzatként tervezésre 
kerülnek a támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

 Bajtek Mihályné 
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36.) A lakosság részére első lakásingatlan szerzéséhez kamatmentes kölcsön címén 45 
millió Ft kerüljön betervezésre. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
37.) A társasházak felújításához nyújtott önkormányzati visszatérítendő támogatások 
esetében elsősorban az előző évekről áthúzódó fizetési kötelezettségekkel kell számolni, 
továbbra is részt kell venni a Főváros Társasház felújítási pályázatán. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 Fecske Károly 
 
38.) A Panel program végrehajtásához a Képviselő-testület több éves elkötelezettségéről 
szóló döntése alapján a tervévre ütemezett fizetési kötelezettség forrását biztosítani kell. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
39.) A költségvetési egyensúly fokozottabb biztonsága érdekében – a költségvetés 
főösszege 1%-os mértékének megfelelő – tervezni kell egy kizárólag ezt célzó 
tartalékkeretet. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
40.) A költségvetés tervezésekor még nem látható váratlan kiadások, valamint a 
pénzmaradvánnyal nem fedezett áthúzódó működési és felhalmozási fizetési 
kötelezettségek fedezetére a költségvetés főösszege 1%-ának megfelelő összegben 
tartalékot kell tervezni. Az így megtervezett általános tartalékkerettel a Képviselő-testület 
rendelkezik. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
41.) A költségcsökkentési kötelezettség az átruházott jogkörbe tartozó tartalék keretekre 
is kiterjed. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
42.) A normatív állami támogatások feladatmutatóinak évközi lemondásaiból, illetve év 
végi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre céltartalékot kell tervezni. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
43.) Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére külön céltartalékot 
kell képezni. 
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Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
44.) A korábbi évek gyakorlatától eltérően céltartalékba ne kerüljenek be a hosszú távú 
elkötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
45.) Számolni kell az év végi hitelállományból adódó 2010. évi tőke és kamattörlesztési 
kötelezettséggel. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
46.) A 2010. évi végleges költségvetési rendelettervezet részeként fel kell sorolni 
valamennyi önkormányzati rendeletet, amelyeket a tervezett bevételi és kiadási 
keretösszegek teljesítése érdekében módosítani szükséges. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
47.) A 2010. évi végleges költségvetési rendelettervezet részéként fel kell sorolni az 
önkormányzat által önként vállalt valamennyi feladatot, és az arra fordított összegeket. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi Főosztály 
 Controlling Osztály 
 
48.) A 2010. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre 45 millió Ft a lakások 
visszavásárlására. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
49.) Meg kell vizsgálni a gyermekétkeztetésben részt vevő dolgozók étkezési 
támogatásának lehetőségét. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Ehrenberger Krisztina 
 dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
 
50.) Meg kell vizsgálni a MÁV-telep megvételének újravásárlási lehetőségét. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos 
 Fecske Károly 
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51.) Meg kell vizsgálni a településőrök és a közterület-felügyelet közötti együttműködés 
további fejlesztésének lehetőségét 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly 
 Hajnal József 
 
52.) Kerüljön betervezésre minden olyan kiadás, amely az újonnan alakuló képviselő-
testület felállításából, valamint a régi képviselő-testület és bizottságaik megszűnéséből 
adódik. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
53.) Kerüljön betervezésre a kisvállalkozások támogatására 30 millió Ft. 
Határidő: 2010.01.15. 
Felelős: dr. Neszteli István 
Végrehajtásért felelős: Bajtek Mihályné 
 
 
2007/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen,  2 ellenszavazattal,  5 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) 
bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. tv. 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse el a 2010. évi 
költségvetés rendelettervezetét. 
Határidő:     2010.január 15. 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
     Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
2008/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen,  2 ellenszavazattal,  5 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
Szünet 
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ELNÖK: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Tájékoztató az S1 projekttel kapcsolatban 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2009/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájékoztató 
az S1 projekttel kapcsolatban napirendi pont tárgyalására az Ötv. 12. § (4) bekezdésének 
b) pontja alapján  zárt ülést  rendel el. 

 
- Z Á R T  Ü L É S - 

 
 
 
A napirend 7./ tárgya: Javaslat ingatlancserékre a Richter Gedeon Nyrt.-vel  
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
ELNÖK: A Javaslat ingatlancserékre a Richter Gedeon Nyrt.-vel napirendi pont 
tárgyalására az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja alapján  zárt ülést  rendel el. 

 
- Z Á R T  Ü L É S - 

 
 
 
A napirend 8./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozására 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2013/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
rendelettervezet 4. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

4. § (3) Az átmeneti gazdálkodás idejére a közalkalmazottak részére  9.760,-Ft/hó/fő 
összeg, amelyhez hozzájön a BKV-bérlet, abban az esetben, ha munkakörileg 
szükséges vagy törvény előírja, a köztisztviselők részére pedig 29.680,-
Ft/hó/fő összeg, ebbe beleértve a bérlet árát, kivéve azon dolgozóknál, ahol 
a munkakörileg szükséges vagy törvény írja elő béren kívüli juttatás 
(cafetéria) vehető igénybe. 

 
 
2014/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
módosítással együtt – megalkotja az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 47/2009. (XII. 18.) számú 
önkormányzati rendeletét.  

 
 
 
A napirend 9./ tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 

2010. I. havi várható likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
2015/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható likviditási helyzetéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 10./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya pincerend-

szerének 2009. évi pinceveszély-elhárítási munkái tárgyú köz-
beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2016/2009. (XII.17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal,  11  tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya pincerendszerének 2009.évi pince-veszélyelhárítási munkái” 
tárgyú hirdetmény közzétételével induló, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertesének a Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) hirdeti ki az 
alábbiak szerint: 

- vállalási ár: bruttó 37.596.756,-Ft 
- teljesítési határidő: 2010. március 16. 

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő:                                             2009. december 22. 
Felelős:                                                Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos  
                                                              Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
A napirend 11./ tárgya: Javaslat „Élelmiszer beszerzés 2009” közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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2017/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszer 
beszerzés/2009” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárás 
nyertesének a következőket hirdeti ki: 
      1. rész (tej, tejtermék): A-Walhalla Kft., Székhelye:1133 Budapest, Pozsonyi út 50. 

fszt. 3., nettó ár: 15.726.922.-Ft + áfa 
      2. rész (sertés és, marhahús): A-Walhalla Kft, Székhelye:1133 Budapest, Pozsonyi út 

50. fszt. 3.,  nettó ár: 2.598.743.-Ft + áfa 
      3. rész (füstölt sertéskészítmények): A-Walhalla Kft, Székhelye:1133 Budapest, 

Pozsonyi út 50. fszt. 3., nettó ár: 1.371.622.-Ft + áfa 
      4. rész (egyéb készítmények): A-Walhalla Kft, Székhelye:1133 Budapest, Pozsonyi 

út 50. fszt. 3.,  nettó ár: 207.493.-Ft + áfa 
      6. rész (húskészítmények) : A-Walhalla Kft, Székhelye:1133 Budapest, Pozsonyi út 

50. fszt. 3., nettó ár: 4.768.983.-Ft + áfa 
      7. rész (zöldség, gyümölcs): Hamu Fruit Kft, Székhelye:1212 Budapest, Brassói u. 

3.,  nettó ár: 11.787.326.-Ft + áfa 
       9. rész (kenyér, pékáru): Sütőgép Kft., Székhelye: 2234 Maglód Ady E. u. 38.,        

nettó ár: 4.808.658.-Ft + áfa 
      10. rész (fertőtlenített tojás): Hamu Fruit Kft, Székhelye:1212 Budapest, Brassói u. 

3.,  nettó ár: 1.233.360.-Ft + áfa 
      11. rész (mirelit áru): Jégtrade Kft., Székhelye: 2220 Vecsés, Régi Ecseri út 0127/3,  

       nettó ár: 5.231.177.-Ft + áfa 
      12. rész (gyümölcslé, sűrítmény): Green Water Kft., Székhelye: 1222 Budapest, 

Bárány u. 3., nettó ár: 2.871.250.-Ft + áfa. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződések megkötésére és az 5. és 8. rész kivételével a 
jelenleg hatályban lévő keretszerződések felmondására. 
Határidő:                                             kihirdetésre: 2009. december 21. 
      szerződéskötésre: 2010. január 4. 
Felelős:                                                Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2018/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kbt. 91. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján – az 1., 6., 7., 10. és 12. részek vonatkozásában, 
amennyiben az …./2009. (XII.17.) számú határozatában megjelölt (első) nyertes visszalép 
az „Élelmiszer beszerzés/2009” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési 
eljárás második nyerteseként az alábbi legkedvezőbb ajánlatot tevőket hirdeti ki: 

1. rész: Gold Tejker Kft.. Székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 23-25., nettó ár: 
16.267.262.-Ft + áfa 

6. rész: Gold Tejker Kft.,  Székhelye: 1149 Budapest, Egressy út 23-25., nettó ár: 
6.728.766.-Ft + áfa 

7. rész: Green Point Bt., Székhelye: 2461 Tárnok, Fűzfa u. 7., nettó ár: 12.043.035.-
Ft + áfa 

10. rész: Green Point Bt., Székhelye: 2461 Tárnok, Fűzfa u. 7., nettó ár: 1.295.028.-
Ft + áfa 



 40 

12. rész: A-Walhalla Kft., Székhelye:1133, Budapest, Pozsonyi út 50., fszt. nettóár: 
4.278.915.-Ft + áfa 

Határidő:                                             2010. január 5. 
Felelős:                                                Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
    
 
2019/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszer 
beszerzés/2009” tárgyú hirdetmény közzétételével induló, közbeszerzési eljárás 5. és 8. 
részét eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az eredménytelen részek (5., 8.) tekintetében, 
indítson új, az előző eljárás ajánlati felhívás és dokumentáció megfelelő részével azonos 
tartalommal, közösségi rezsimben közzétett, nyílt közbeszerzési eljárást.   
Határidő:                                             azonnal 
Felelős:                                                Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 12./ tárgya: Javaslat a „Mobil távközlési szolgáltatás” közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítására 
 Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2020/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mobil 
távközlési szolgáltatás” közbeszerzési eljárás nyerteseként – a Kbt. 136/B § (3) bekezdés 
b.) pontja, valamint a 168/2004. (V. 25.) kormányrendelet 27/B § b) pontja alapján – az 
ajánlat egészének vonatkozásában a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-t (Székhelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) hirdeti ki, az alábbi szerint: 

- Ajánlati ár nettó: 235.671,70 Ft + áfa 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Határidő:  2009. december 22. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 13./ tárgya: Tájékoztató a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi 

helyzetének alakulásáról, az aktuális teendőkről a 
közbiztonsági szempontokra figyelemmel 

 Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető 
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2021/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság – a kerületben tartózkodó hajléktalanok 2009. évi 
helyzetének alakulásáról, az aktuális teendőkről a közbiztonsági szempontokra 
figyelemmel tárgyú – tájékoztatóját tudomásul veszi.  
 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Beszámoló a X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség 2009. 

évi munkájáról 
 Előterjesztő:  Csepregi Péter kirendeltségvezető 
 
 
2022/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a Fővárosi 
Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének a 2009. évben végrehajtott 
polgári védelmi feladatokról szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 15./ tárgya: Javaslat  a  Főváros  Polgári Védelmi Igazgatóság X. ker. 

Kirendeltség vezetőjének jutalmazására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2023/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Főváros  
Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi  Kirendeltsége vezetőjének, Csepregi Péter pv. 
századosnak bruttó 360 eFt (+ járulékai) jutalmat biztosít a működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Egyben  felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: Tájékoztató Kőbánya lakosságának egészségi állapotáról 
 Előterjesztő:  dr. Haintz Andrea tiszti főorvos 
 
 
2024/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen,  egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – elismerve és 
köszönve a benne foglalt munkát – az ÁNTSZ X-XVII. kerületi Intézete „Kőbánya 
lakosságának egészségi állapotáról”  szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 
 
A napirend 17./ tárgya: Javaslat az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2010. évi 

jegyárainak elfogadására 
 Előterjesztő:  Vermes Albán igazgató 
 
 
2025/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Újhegyi Uszoda és Strandfürdő módosított táblázatos árlistájának 
tervezetét az alábbiak szerint módosítja: 

- a családi bérlet – vasárnapra – egész napos időtartamra legyen megállapítva, 
- minden bérlet időkorlátozása - a 30, illetve 60 napos megszorítás - kerüljön 

törlésre, az a megváltás napjától számított egy éven belül legyen felhasználható. 
- az árlistán és a megvásárolt bérleteken is legyen feltüntetve, hogy milyen 

időtartamra érvényesek. 
 
 
2026/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
2025/2009. (XII.17.) számú határozatában foglalt módosításokkal – a Budapest 
Főváros X. kerület Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest Újhegyi út 
13.) árlistáját 2010. január 1-jétől jóváhagyja, azzal, hogy a tapasztalatok alapján a 
végleges árak kidolgozására  2010. február 15-éig térjenek vissza. (A 2010. 
január 1-jétől érvényes árlista a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Vermes Albán igazgató 

 
 
 
A napirend 18./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt 
elfogadására 

 Előterjesztő:  Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
 
 
 
 
2027/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja és annak egységes 
szerkezetbe foglalását elfogadja. (Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékletét képezi.) 



 43 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
 Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

 
 
 
A napirend 19./ tárgya: Javaslat védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás 

fejlesztésére 
 Előterjesztő:  Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
 
 
2028/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője által készített, a védőnői szolgálat, iskola-
egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a tájékoztatóban 
jelzett konkrét feladatokra készítsen intézkedési tervet – egyeztetve a műszaki 
szakemberekkel – a költségvetésben igényelt források megjelölésével, s azt elfogadásra 
terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

 
 
 
 
A napirend  20./ tárgya: Javaslat a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 a Kompetencia 

alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben c. 
pályázati program költségvetésében szellemi és dologi 
kiadások közötti átcsoportosításra vonatkozó kérelem 
elbírálására 

 Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester  
Herczeg Katalin projektmenedzser 

 
 
2029/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 számú pályázat költségvetésének kiemelt 
előirányzatai között átcsoportosítás történjen, mely szerint a szellemi termékek 11.400 
eFt előirányzatból 9.900 eFt a dologi kiadások előirányzatra kerüljön. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Herczeg Katalin projektmenedzser 
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A napirend 21./ tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához (KMOP-2009-
4.5.3-09 kódszámú Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz – Akadálymentesítés) 

 Előterjesztő:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
2030/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KMOP-2009-4.5.3-
09 kódszámú Keresztúri Idősek Klubja épületének akadálymentesítésére „Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat 
benyújtásához, annak végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés 
aktiválásához, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok 
kiadásához. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
 
A napirend 22./ tárgya: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai Szivárvány 

Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtásához (KEOP-2009-
5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítésére) 

 Előterjesztő:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
 
2031/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KEOP-2009-
5.3.0/A kódszámú a Hárslevelű Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítésére 
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című pályázat 
benyújtásához, annak végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés 
aktiválásához, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok 
kiadásához. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
 
A napirend 23./ tárgya: Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi 

működési feltételeiről 
 Előterjesztő: Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
2032/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal,  3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatának 
továbbműködtetéséhez. 
Egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy gazdaságossági szempontból tegye meg a szükséges 
lépéseket a hatékonyság növelése érdekében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
igénybe vevők számának jelentős növelésével. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
 
 
 
 
A napirend 24./ tárgya: Kameramozgató eszköz beszerzéséhez anyagi támogatás 

kérése 
 Előterjesztő:  Sárkány Péter igazgató 
 
 
2033/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  7 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít a 
Szent László Gimnázium média- és tömegkommunikáció tagozata számára, 
kameramozgató eszköz vásárlására bruttó 700 eFt összegű támogatást biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
 
 
2034/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen,  7 ellenszavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
Gimnázium média- és tömegkommunikáció tagozata számára, kameramozgató eszköz 
vásárlására bruttó 690 eFt összegű támogatást biztosít a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 25./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására az önkormányzati kamatmentes kölcsön 
folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az 
első lakásingatlan szerzéséhez 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
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2035/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában – az önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése 
feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez szóló rendelettervezet 5. 
§. (3) bekezdését nem módosítja az alábbiak szerint: 

5.§ (3) amennyiben az adós a hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettség kezdő 
időpontjától számított 5 évet meghaladóan – a szerződésben foglaltak 
maradéktalan teljesítése mellett – a még fennálló kölcsönösszeget egy 
összegben az önkormányzatnak visszafizeti, 30% kedvezményben részesül. 

 
 
2036/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 10 ellenszavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában – nem alkotja meg önkormányzati rendeletét az önkormányzati 
kamatmentes kölcsön folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első 
lakásingatlan szerzéséhez. 
 
 
 
A napirend 26./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására az önkormányzat nevelési-oktatási 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak 
igénybevételéről és a térítési díjak mértékéről 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2037/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
48/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat nevelési-oktatási 
intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak igénybevételéről és a térítési díjak 
mértékéről. 
 
 
 
A napirend 27./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a méhnyakrák és nemi szemölcs elleni 
védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
2038/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 2009. évben a 14. életévüket betöltő lányok és fiúkra is kiterjeszti 
a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás kedvezményes igénybevételét a 
méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 
25.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 Dr. Molnár Andor orvos-igazgató 
 
 
2039/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
49/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletét a méhnyakrák és nemi szervi 
szemölcs elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
 
 
 
A napirend 28./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2009. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a Budapest X. ker., Salgótarjáni út – Pongrác 
út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület 
Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról 

 Előterjesztő:  Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
2040/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
50/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletét a Budapest X. ker., Salgótarjáni út – 
Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról. 
 
 
 
A napirend 29./ tárgya: Javaslat a 2009. évi közbeszerzési terv módosítására a 

KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs 
pályázatra benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep 
tervezési feladatainak előkészítése érdekében 

 Előterjesztő:  Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
 



 48 

2041/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az 
1510/2009. (IX.24.) sz. határozatának visszavonásával – a „KMOP-2009-5.1.1/a jelű 
szociális városrehabilitációs” pályázatra benyújtani tervezett „Kis-Pongrác lakótelep” 
tervezési feladatainak előkészítése érdekében egyszerű közbeszerzési eljárást indít, mely 
érdekében az 1006/2009. (V. 26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési 
terv 38. sorát az alábbiak szerint módosítja:  

e Ft-ban 

Srsz. A beszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(bruttó 
eFt) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszerű eljárások 
38. Településrendezési 

feladatok 
25.500 Egyszerű közbeszerzési 

eljárás 
Önkormányzati 
költségvetés 

 Kerületi 
Városrendezési és 
Építési Szabályzat 
elkészítése 

25.975 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás 

Önkormányzati 
költségvetés 

Egyben felkéri a polgármestert a közzététel érdekében szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a közbeszerzési eljárás megindítására. 
Határidő:    közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 
     közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2010. március 15. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 
     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 30./ tárgya: A képviselő-testület 1668-1669/2009. (XI. 18.) számú 

határozata alapján az 1854/2008. (XII. 18.) számú 
határozatának megfelelően a Belső Ellenőrzési Osztály által 
lefolytatott ellenőrzés a Gergely utcai lakóparkkal 
kapcsolatban 

 Előterjesztő:  dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
 
 
2042/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete A képviselő-
testület 1668-1669/2009. (XI. 18.) számú határozata alapján az 1854/2008. (XII. 18.) 
számú határozatának megfelelően a Belső Ellenőrzési Osztály által lefolytatott ellenőrzés 
a Gergely utcai lakóparkkal kapcsolatban tárgyalására az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) 
pontja alapján  zárt ülést  rendel el. 

 
- Z Á R T  Ü L É S - 
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A napirend 31./ tárgya: Javaslat a kedvezményes hitelfelvételre kijelölt beruházási 

feladatok keretösszegének megemelésére  
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2044/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen, 8 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – jelenlévők száma: 21 fő) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti – 
az 1879/2009. (XI.19.) sz. határozatában foglalt – azon szándékát, hogy az Önkormányzat 
részt vesz 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 kapcsolódó pályázattal 
az alábbiak szerint: 

•••• Igényelt vissza nem térítendő támogatás: bruttó 72.000.000.- Ft 
•••• Önerő bruttó 48.000.000,-Ft, melyből 18.000.000,- forint kedvezményes 

beruházási hitel 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné 
 Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 
 
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 helytörténeti gyűjtemény elhelyezése érdekében céltartalékba helyezett 
keretet jelöli meg átcsoportosítással.  
 
S z ü n e t 
 
ELNÖK:  A képviselő-testület 24 fővel határozatképes. 
 
 
2046/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2044/2009. 
(XII.17.) sz. határozatának visszavonásával egyidejűleg, megerősíti az 1879/2009. (XI. 
19.) sz. határozatában foglaltakat (melyben a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács 
által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” 
címmel kiírt pályázaton való részvételről döntött a Bp. X. ker., Sportligetben létesítendő 
termálkút megvalósításával kapcsolatos feladatok vonatkozásában 48 millió forint önrész  
biztosításának vállalásával). 
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2047/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1879/2009. 
(XI. 19.) sz. határozatában foglalt feladatokra (a Bp. X. ker., Sportligetben létesítendő 
termálkút megvalósításához - egy alapozó első szakasz elvégzéséhez) a Közép-
Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámú „Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése” címmel kiírt pályázaton való részvételhez 
szükséges 48 millió forint önrész biztosításaként kötelezettséget vállal arra, hogy azt 
a 2010. évi költségvetésébe betervezi. 
Határidő:     2009. december 31. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné  

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 
 
 
A napirend 32./ tárgya: Javaslat a közbeszerzési terv módosítására informatikai 

eszközök beszerzése tárgyában 
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2048/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006/2009. 
(V. 26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorokkal 
kiegészíteni: 
A beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó 

Ft.) 
Megjegyzés 

Számítógép, notebook, monitor, 
kis- és nagy értékű nyomtató, 
szkenner, számítástechnikai 
alkatrészek 

13.070.500 Oktatási és Kulturális 
Minisztérium pályázata 

Számítógép, notebook, nyomtató, 
szkenner, számítástechnikai 
alkatrészek 

1.315.000 Budapesti Rendőr-
főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányság részére 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető  
 
 
2049/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az „Oktatási és Kulturális Minisztérium, informatikai beszerzés” és a 
„Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága részére beszerzendő 
informatikai eszközök” tárgyú eljárásokat egy közbeszerzési eljárás keretében folytassa 
le. 
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Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető  
 
 
 
 
A napirend 33./ tárgya: Javaslat a FuturealR Csoport által megvételre felajánlott 

Budapest X. kerület, Ihász u. 28. szám alatti, 41449 hrsz.-ú 
ingatlannal kapcsolatban 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2050/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 2 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, tájékoztassa a Futureál® Csoportot, hogy nem kívánja megvásárolni az 
általuk felajánlott Budapest. X. ker. Ihász utca 28. szám alatti 41449 hrsz.-ú ingatlant. 
Határidő:     2009. december 31. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 34./ tárgya: Javaslat a Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatti 

helyiségben gázalmérő felszereléséhez támogatás 
biztosítására 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2051/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
ker., Ihász u. 24. sz. alatt – a Kőbányai Sport Klub által használt – helyiségben gázalmérő 
önkormányzat által történő felszereléséhez 298.250,-Ft összeget biztosít a működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Határidő:  2010. január 31. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Előkészítés végrehajtásáért felelős:  Bajtek Mihályné  
 Szarvasi Ákos  
 Hajdu Péter főosztályvezetők 
 
 
A napirend 35./ tárgya: Javaslat a Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utcában 

található 42544/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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2052/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni 
kívánja a Budapest X. kerület Bogáncsvirág utcában található, 42544/26 helyrajzi számú 
ingatlanát.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy írjon ki nyilvános licitpályázatot az ingatlan 
értékesítésére, nettó 280.500.000 Ft kikiáltási minimumárral. 
Határidő:     2010. március 31. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 36./ tárgya: Tájékoztatás a (Népliget) 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami 

tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányadának a 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerülésével 
kapcsolatban 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2053/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja 
korábbi határozatait – 1295/2009. (VII.16.); 1519/2009. (IX.24.) –, melyek szerint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat meg kívánja szerezni a Budapest 
X. kerület 38442/10 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában 
fekvő 317748 m2 alapterületű, színház, közpark, planetárium művelési ágú ingatlan 
5734/327786 arányban a Magyar Állam, 306289/317786 részarányban a Budapest 
Főváros Önkormányzata, valamint 5763/317786 arányban a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan állami tulajdonban 
lévő 5734/317786 tulajdoni hányadát. 
 
 
 
A napirend 37./ tárgya: Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 38431/16 hrsz.-ú (Fokos 

u. 5-7.) ingatlan ügyében  
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2054/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen értékelési szakvéleményt a Budapest X. kerület, 
belterület 38440/39 hrsz.-ú, természetben a Budapest X., Könyves Kálmán körút 19. 
szám alatti, 31 ha 2132 m2 alapterületű, kivett sporttelep és közpark megnevezésű 
ingatlan 16788/312169-ed tulajdoni hányadára, valamint a Budapest X. kerület belterület 
41012/3 hrsz.-ú, 1 ha 5877 m2 alapterületű, kivett telephely megnevezésű ingatlanra. 
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A képviselő-testület a forgalmi értékek ismeretében kívánja a döntését meghozni a 
Budapest X. kerület 38431/16 hrsz.-ú, természetben a Budapest X., Fokos u. 5-7. szám 
alatti ingatlan cseréjével kapcsolatban. 
Határidő:     2010. január 31. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
      Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 38./ tárgya: Javaslat a Salgótarjáni úti orvosi rendelő felújítására 

céltartalék felszabadítására és közbeszerzési tervbe történő 
felvételére 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
2055/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésben „Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása” címen létrehozott 
felhalmozási célú 35.000.000,-Ft összegű céltartalékot felszabadítja a Bp. X. ker., 
Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítására.  
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  
Határidő:      azonnal  
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné  

  Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 

2056/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésben „Képviselő-testületi működési célú általános tartalékból” a „Salgótarjáni 
úti háziorvosi rendelő felújítása” címre átcsoportosít, és egyben felszabadít 10.000.000,- 
Ft-ot.  
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  
Határidő:     azonnal  
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 
 
2057/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006/2009. 
(V.26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorokkal 
kiegészíti:  
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Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 
Bp. X. ker., Salgótarjáni úti 
háziorvosi rendelő felújítása 

45.000.000,- Ft 
 

Egyszerű közbeszerzési 
eljárás 
 

Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 39./ tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat önként vállalt feladatairól 
 Előterjesztő:  Méreg Gábor osztályvezető 
 
 
2058/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat önként vállalt feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
2059/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
a 2010. évi költségvetés tervezésekor – a képviselő-testület mérlegelése alapján – a 
feladatlistában foglaltak kerüljenek figyelembevételre. 
Továbbá a feladatlista továbbfejlesztése és karbantartása folyamatosan történjen meg. 
Határidő:      azonnal, karbantartás: folyamatos 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné főosztályvezető 
      Méreg Gábor osztályvezető 
 
 
 
A napirend 40./ tárgya: Javaslat a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási 

munkák pénzügyi keretén belüli átcsoportosítással további 
felújítási (tervezési) feladatok elvégzésére 

 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
2060/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 12 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a többször módosított 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendeletével 
megalkotott 2009. évi költségvetése 12. számú mellékletében az Intézményi felújítások a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a 
hozzárendelt összegeket (az 1177/2009. (VI. 18.) és az 1527/2009. (IX. 24.) számú 
határozataiban foglalt módosításokon túl) a következők szerint módosítja: 

- Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) – kazáncsere 9.000,- 
eFt helyett 7.000,- eFt; 

- Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) – kazáncsere 4.500,-eFt helyett 
3.360,- eFt; 

- Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) - udvari vízelvezetés 
megoldása 5.220,- eFt helyett 4.942,- eFt; 

- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) – kazáncsere tervezése 
1.000,- eFt helyett 341,- eFt; 

- Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) – vizesblokkok, mosdók 
felújítása 8.993,- eFt helyett 8.684,- eFt. 

- Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.) – tornaterem és 
nyaktag lapostető felújítása 11.990,- eFt helyett 13.080,- eFt; 

- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) – főépület zárófödém 
hőszigetelése 15.805,- eFt helyett 5.817,- eFt. 

- Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása 15.570,- eFt helyett 28.854,- eFt. 
Egyben  felkéri a polgármestert az átcsoportosítással kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihálnyé főosztályvezető  
 Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
 
A napirend 41./ tárgya: Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díjának emelésére 
 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
2061/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre 
vonatkozóan a kiadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ipari területek, reklám 
felületek, területek bérleti díját az alábbi táblázat szerinti mértékben megemeli – azokban 
az esetekben, ahol a már megkötött bérleti szerződések feltételei lehetővé teszik – azzal, 
hogy a több mint egy éve üresen álló helyiség tekintetében ne kerüljön sor emelésre.  
 

 Helyiség fajtái Emelés mértéke (%) 
1. Főútvonalon lévő földszintes helyiség 10 % 

2. 
Főútvonalon lévő belső elhelyezkedésű (udvar, magas-földszint, 
emelet, stb.) helyiség 7 % 

3. Nem főútvonalon lévő földszintes utcai helyiség 10 % 
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4. 
Nem főútvonalon lévő belső elhelyezkedésű (udvar, 
magasföldszint, alagsor, stb.) helyiség 15 % 

5. Szuterén és utcai pincehelyiség 5 % 
6. Belső megközelítésű (udvar, lépcsőházi, szuterén) pincehelyiség 15 % 
7. Kedvezőtlen fekvésű és rossz műszaki állapotú helyiség 10 % 
8. Földbe vájt pincetárolók 6 % 

9. 
Közösségi, társadalmi célú (társadalmi szervezetek, alapít-
ványok) helyiség 100 % 

10. Saját felépítésű garázs alatti terület 20 % 
11. Garázs 3 % 
12. Használaton kívüli iskolaépületek megállapodás szerint 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

 
 
A napirend 42./ tárgya: A képviselő-testület 460/2009. (IV. 2.) sz. határozatával 

elfogadott Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 
létrejött ingatlankezelési szerződés V. fejezetében 
meghatározott minimumdíj módosítása az évközi ÁFA 
emelés következményeképp 

 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
2062/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 13 ellenszavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 
létrejött, az előterjesztéshez melléklet, ingatlankezelésre vonatkozó szerződés módosítását 
elfogadja, melynek következtében az alapszerződés V. pontjában meghatározott 
minimumdíj 32.018eFt bruttó összegről 33.353eFt bruttó összegre emelkedik. A 
szerződésmódosítással együtt a költségvetésben meghatározott, a tevékenység fedezetét 
biztosító keretösszegeket is időarányosan 5%-kal (összegben kifejezve: 6.917 eFt-tal) 
megemeli a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére, melyek a 
következők szerint módosulnak: 
-  Műszaki tevékenység keretösszege (költségvetés 9./29. sora) 119.547eFt összegről 

121.622 eFt összegre módosul. 
-  (portfolió kezelés lakás) Üzemeltetés keretösszege (költségvetés 9./30. sora) 

255.127eFt-ról 259.556eFt-ra módosul. 
-  egyéb tevékenységek keretösszege (költségvetés 536 lét.kóddal jelölt sora) 12.960eFt-

ról 13.185eFt-ra módosul. 
-  ing.forgalmazási feladtok keretösszege (költségvetés (9./49. sora) 10.840eFt-ról 

11.028eFt-ra módosul.  
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Verbai Lajos polgármester  
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 Fecske Károly vezérigazgató 
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A napirend 43./ tárgya: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 
Alapító Okiratának módosítására és egységes szerkezetben 
történő elfogadására 

 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2063/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(7 igen, 15 szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja 
tovább a Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának 
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására tárgyú előterjesztést. 
 
 
2064/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készüljön előterjesztés, mely alternatívaként tartalmazza: 

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlan-
fejlesztő Kft. összevonására, továbbá 

- a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának 
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására 

vonatkozó javaslatokat. 
Határidő:  2010. január 22. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester  
 
 
 
 
A napirend 44./ tárgya: Budapest X. kerület Liget u. 13. sz. alatti meglévő 

konyhaépület és főépület bontásának ügye 
 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2065/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  11 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít 
forrást a Bp. X. ker.,  Liget u. 13. sz. alatti ingatlanon lévő volt konyhaépület bontására 
bruttó 5,5 M Ft összegben, a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
terhére. 
 
A napirend 45./ tárgya: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére 

történő elidegenítésére 
 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2066/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen,  1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete aktualizált 
eladási árajánlat alapján ismételten kijelöli elidegenítésre az alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló többször módosított 
46/2007.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet idevonatkozó 5-7. §-a által 
meghatározott vételáron. 
 

Sors
z. 

Cím 
terül

et 
(m2) 

komf.fok. 
Szob
asz. 

bérlő 
bérleti 

jogviszony 
forgalmi érték 

Vakebi 
kijelölés 

Kt 
kijelölés 

1. 
Bp.X.,Bánya 
u.18.fsz.9. 

30 komfortos 1 

Windisch 
Richárd és 
Windisch 
Richárdné 

határozatlan 
idejű 

6 500 000 
(visszavásárolt) 

546/2008. 
(VI.17.) 

1250/2008. 
(VIII.28.) 

2. 
Bp.X.,Bánya
tó u.10.V.23. 

50 
összkom-

fortos 
 

2 
Megyesi 
Sándor   

határozatlan 
idejű 

8 500 000 
1005/2008. 
(XII.16.) 

1903/2008. 
(XII.18.) 

3. 
Bp.X.,Gyak
orló 
u.12.VI.26. 

35 
összkom-

fortos 
 

1,5 
Rácz Tibor és 
Rácz Tiborné  

határozatlan 
idejű 

7 900 000 
912/2008. 
(XI.11.) 

57/2009.(I.22.) 

4. 
Bp.X.,Gép 
u.15.III.lh.II.
18. 

51 komfortos 2 Fodor Anna 
határozatlan 
idejű 

9.100.000 
(visszavásárolt) 

545/2008. 
(VI.17.) 

1250/2008. 
(VIII.28.) 

5. 

 
Bp.X.,Gyak
orló 
u.16.V.21. 
 

35 
 

összkomfor
tos 

 
1,5 Tóth Gabriella 

határozatlan 
idejű 

7 900 000 
1005/2008.(XII
.16.) 

1903/2008. 
(XII.18.) 

5. 
Bp.X.,Gyöm
rői út 
45.fsz.6. 

29 
komfort 
nélküli 

1 Kovács István 
határozatlan 
idejű 

4 500 000 
(visszavásárolt) 

546/2008. 
(VI.17.) 

1250/2008. 
(VIII.28.) 

7. 
Bp.X.,Kőrös
i Csoma út 
19.I.2/a. 

64 
összkom-

fortos 
 

3 Ivány Mihályné 
határozatlan 
idejű 

10 600 000 
542/2008. 
(VII.17.) 

1250/2008. 
(VIII.28.) 

8. 
Bp.X.,Liget 
u.40..fsz.4. 

45 
komfortos  

 
1 Vida Károlyné 

határozatlan 
idejű 

7 400 000 
641/2008. 
(VIII.25.) 

1376/2008. 
(IX.18.) 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Fecske Károly 
 
 
2067/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(3 igen, 11 ellenszavazattal, 9 tartózkodással – negatív kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli 
ismételten elidegenítésre az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakásokat:  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Fecske Károly 
 
 
2068/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli 
elidegenítésre az alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló többször módosított 46/2007.(XII.17.)sz. önkormányzati rendelet 
idevonatkozó 5-7. §-a által meghatározott vételáron. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Fecske Károly 
 
 
 
A napirend 46./ tárgya: Tájékoztató a képviselő-testület által 2009. évben 

elidegenítésre kijelölt lakások és helyiségek elidegenítéséről 
 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2069/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 3  tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatóját a Képviselő-testület által 2009.évben - 
november hónapig bezárólag - elidegenítésre kijelölt lakások és helyiségek 
elidegenítésével kapcsolatosan. 
 
 
 
A napirend 47./ tárgya: Javaslat alapítványok támogatására (Havasi Gyopár, Paci 

Doki Alapítvány) 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2070/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen,  6 ellenszavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem biztosít 
támogatást a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) részére – a 2005. május 31-én kötött 
együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítására –  3 M 
Ft összegben azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány 2010. évben egyéb támogatási 
kérelmet nem nyújt be a települési önkormányzathoz. 
 
 
2071/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(1 igen,  15 ellenszavazattal, 10 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Paci Doki 
Alapítvány (2713 Csemő, Irsai út 11.) kérelmét nem támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
 
 
 
A napirend 48./ tárgya: Javaslat közoktatási intézményvezetői álláshelyek 

pályáztatására 
 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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2072/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai út 38) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
Csupa Csoda Óvoda óvodavezető ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1-jétől 
2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye:1101 Budapest, Kőbányai út 38 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda szakszerű 
és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 
hatáskörébe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 4338 
-150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/330-70/2009/II.,,valamint a 
munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a 
pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 2010. 
január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.” 
 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos 
lapjában, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai 
Önkormányzat internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2073/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19) 
intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
Csodafa Óvoda óvodavezető ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 – jétől 
2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17 – 19 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus 
• óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
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• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 4338 
-150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent 
László tér 29). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K/330-71/2009/II.,valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Kulturális és Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a 
pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 2010. 
január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.” 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai Önkormányzat 
internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2074/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya utca 
32) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
 

Janikovszky Éva Általános Iskola igazgató ( magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 – jétől 
2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 1105 Budapest, Bánya utca 32 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és tagintézménye szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; 
munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
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Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez szükséges iskolai 
végzettség és szakképzettség; 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 4338 
-150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent 
László tér 29). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K/330-72/2009/II.,,valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményi véleményezés után a Kulturális és 
Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges 
döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 2010. 
január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.” 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai Önkormányzat 
internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
 

2075/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
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(1103 Budapest, Kada utca 27-29) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az 
alábbi tartalommal: 
 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda igazgató ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1-
jétől 2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 1103 Budapest, Kada utca 27-29. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az iskola és intézményegysége szakszerű és törvényes működtetése; takarékos 
gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; döntés az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettség és szakképzettség; 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot 
igazoló szakmai önéletrajz; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt 
a 4338 -150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 
Budapest, Szent László tér 29). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
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szereplő azonosító számot: K/330-73/2009/II.,valamint a munkakör megnevezését: 
igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményi véleményezés után a Kulturális és 
Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a 
végleges döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 
2010. január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: A pályázatot a Polgármesteri 
Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai Önkormányzat 
internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
 

2076/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém utca 5-7) intézményvezetői 
álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
 

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 

Központ igazgató ( magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1-jétől 
2015. július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; 
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem 
utal más hatáskörébe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai tanári végzettség a közoktatásról szóló 1993.évi 
LXXIX. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint; 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
18.§- a szerint; 

• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőfokú képesítés: logopédia, oligofrénpedagógia és tiflopedagógia szakok együttes megléte. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló 
szakmai önéletrajz; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 4338 
-150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent 
László tér 29). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
K/330-74/2009/II., valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményi véleményezés után a Kulturális és 
Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges 
döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 2010. 
január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.” 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai Önkormányzat 
internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
 

2077/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal,  1 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 
Budapest, Szent László tér 34) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki az alábbi 
tartalommal: 
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„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A – alapján  

pályázatot hirdet 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató ( magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.augusztus 1 – 
jétől 2015.július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 1102 Budapest, Szent László tér 34 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola 
szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
 

Pályázati feltételek: 
• felsőfokú képesítés, az iskolában a pedagógus - munkakör betöltéséhez szükséges 

iskolai végzettség és szakképzettség; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18.§- a szerint; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot 

igazoló szakmai önéletrajz; 
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti); 
• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 
• Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe 

vételével; 
• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 
• A pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. augusztus 01. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt 
a 43 – 38 -150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1102 
Budapest, Szent László tér 29). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: K/330-75/2009/II., valamint a munkakör megnevezését: 
igazgató. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményi véleményezés után a Kulturális és 
Oktatási Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A Bizottság javaslatára a 
végleges döntést a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny – 
2010. január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: A pályázatot a Polgármesteri 
Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet.” 
Felkéri a Polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ és a Kőbányai Önkormányzat 
internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
A napirend 49./ tárgya: Javaslat a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 

Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2009. évi 
beszámolójának elfogadására és a közművelődési 
megállapodás módosítására 

 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2078/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 1 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület 2009. évi 
szakmai beszámolóját tudomásul veszi. 
 
2079/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 1 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesülettel 
2008.  április 14-én határozatlan időre kötött közművelődési megállapodás IV. bekezdése 
2. pontjának utolsó mondatát, az alábbiak szerint: 

…”A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a 
Támogató.” 

Egyben felkéri a polgármestert a módosított közművelődési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

 
 
 
A napirend 50./ tárgya: Javaslat M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület támogatására 
 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2080/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(19 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a M-ÉRTÉK 
Kulturális Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezet II. fejezetének 4. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„A Kőbányán folyó tehetséggondozó munka megismertetése és elismertetése 
érdekében együttműködik a helyi sajtó képviselőivel, az önkormányzat 
honlapjával és más önkormányzati intézmények honlapjával, szem előtt tartva a 
kerületi tehetséggondozó program megvalósításában valamennyi közreműködő 
érdekeit (Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ, Kőbányai 
Önkormányzat).” 

 
 
2081/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2079/2009. 
(XII.17.) számú határozatában foglalt módosítással – a M-ÉRTÉK Kulturális 
Egyesülettel (1104 Budapest, Harmat u. 76. adószám: 18200250-1-42. cégbírósági 
bejegyzési szám: 13.486, számlaszám: OTP Bank Zrt. 11710002-20085092) – 
képviselője: Nagy Ágnes elnök – határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást 
köt a tehetséggondozás kerületi feladatainak ellátására. A képviselő-testület az 
együttműködési megállapodásban meghatározott tehetséggondozói célok megvalósítása 
érdekében vállalt feladatokra (honlap készítése és fenntartása, tehetséges gyermekek 
támogatása, díjazása, kerületi pedagógusok elismerése) az Egyesületnek – utólagos 
elszámolási kötelezettséggel, a támogatás mértékének évenkénti felülvizsgálatával 
200.000,-Ft/év vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésébe terveztesse be a 
megítélt támogatást. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné  

Dr. Ronyecz Róbert  
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

 
 
 
A napirend 51./ tárgya: Javaslat a TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR számú, az Építő 

közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át 
tanulásért” c. pályázaton való részvételre 

 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2082/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában” 
című pályázaton való részvételt, és a pályázat előkészítésével és összeállításával az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
Határidő:      azonnal 
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Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné  
      dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  
      dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
 
 
2083/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat. 
 
 
 
A napirend 52./ tárgya: Javaslat a TÁMOP 3.4.2/09/1 számú, a „Sajátos nevelési 

igényű tanulók együttnevelése” c. pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
2084/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése” című pályázaton 
való részvételt. 
 
 
 
A napirend 53./ tárgya: Tájékoztatás európai uniós pályázatokról, valamint forrás 

biztosítása európai uniós pályázatokhoz 
 Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
2085/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti 
kerületi központok fejlesztése c. pályázattal kapcsolatban hozott 1711/2009. (X. 15.), 
1712/2009. (X. 15.), 1713/2009. (X. 15.) számú határozatait, és ezáltal nem vesz részt a 
pályázatban. 
 
 
2086/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
KMOP-2009-4.5.1 kódszámú a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése – a Sibrik Miklós úti intézmény-együttes 
kialakítása” c. pályázattal kapcsolatban hozott 1547/2009. (IX. 24.), 1549/2009. (IX. 24.) 
és 1550/2009. (IX. 24.) számú határozatait. 
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2087/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván 
venni a KEOP-2009-5.3.0 kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése c. pályázaton a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-
együttes megvalósítása érdekében, és a pályázat megírásával az RVI Magyarország Kft.-t 
bízza meg. 
Egyben felkéri a Polgármestert a KEOP 2009-5.3.0. kódszámú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére 
Határidő:                                                  azonnal 
Felelős:          Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős :           Dr.Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
2088/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 
2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes 
megvalósítása) benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével az 
RVI Magyarország Kft.-t bízza meg 2010. január 15-i szállítási határidővel, a megbízási 
díj forrásaként a 2009. évi költségvetés Új Magyarország Fejlesztési Terv sorát (944 
létesítménykód) határozza meg, melynek mértékéről annak ismeretében hozza meg 
döntését. 
Határidő:                                                  azonnal 
Felelős:          Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős :           Dr.Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   dr. Ronyecz Róbert  
           Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
            
 

2089/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 
2009-5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes 
megvalósítása) benyújtásához szükséges megtérülési hozamszámítási tanulmány 
elkészítésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó 1.900.000 Ft megbízási 
díjért, 2010. január 10-i szállítási határidővel, melynek forrása a 2009. évi költségvetés 
15. számú mellékletében a felhalmozási célú céltartalékok között szereplő pályázatok 
önrésze sor. 
Határidő:                                                  azonnal 
Felelős:          Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős :           Dr.Neszteli István jegyző  
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
           Bajtek Mihályné főosztályvezető 
           Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
2090/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2009-5.3.0 pályázathoz (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-
együttes megvalósítása) szükséges önrész biztosításáról a megvalósíthatósági tanulmány 
és a hozamszámítási mutatók ismeretében kíván dönteni. 
 
 
2091/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
1896/2009. (XI.19.) számú határozatát.  
 
 
2092/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti 
azon szándékát, hogy részt kíván venni a Harmat u. Általános Iskola, a Zsivaj utcai 
Napközi Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi 
Otthonos Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vonatkozásában a KMOP-2009-5.3.0. 
kódszámmal megjelent Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. 
pályázaton, és a pályázat megírásával az RVI Magyarország Kft.-t bízza meg. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné  

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
 
 
2093/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
2009-5.3.0 (Harmat u. Általános Iskola, a Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda és Apró 
Csodák Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos Óvoda és Fecskefészek 
Bölcsőde vonatkozásában  Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése) 
pályázat költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:  

• Igényelt  támogatás: bruttó 448.000.000,- Ft 
• Önerő bruttó: 146.000.000,- Ft, melynek forrása: 

o a költségvetés 15. sz. mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor 80 M Ft 
o a költségvetés 15. sz. melléklet Élet és balesetveszélyes nyílászáró csere 

címen szereplő sor 62 millió Ft 
o a költségvetés 15. sz. melléklet EU pályázat önrész címen szereplő sor 4 

millió Ft 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Bajtek Mihályné  

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
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A napirend 54./ tárgya: Javaslat a képviselő-testület 2010. évi munkatervére  
 Előterjesztő:  dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
2094/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
munkatervét jóváhagyja. 
 
 
 
A napirend 55./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat területén a Kerepesi út (73 sz.-tól) – 
Sárgarózsa u. – Pesti határ u. – Keresztúri út (kivéve a MÁV-
telep) által határolt területen részönkormányzat működésére 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
2095/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen,  egyhangú szavazattal – nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 55. §-
ában foglaltak hiányában nem hoz létre településrészi önkormányzatot a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén a Kerepesi út (73. számtól) – 
Sárgarózsa u. – Pesti határ u. – Keresztúri út (kivéve a MÁV-telep) által határolt 
területen. 
Egyben felkéri a polgármestert a kezdeményező lakóközösség értesítésére. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hegedűs Károly főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 56./ tárgya: Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás 

tárgykörében 
 Előterjesztő:  Kovács Róbert alpolgármester 
 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 
 

A napirend 57./ tárgya: Javaslat saját halottá nyilvánításra 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
2105/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen,  1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 



 74 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Angelopulosz 
Andonisz, a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánítja. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina 

Hegedűs Károly főosztályvezetők 
 
 
A napirend 58./ tárgya: Javaslat saját halottá nyilvánításra – II. 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
2106/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen,  1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Makovényi 
Lászlónét, a Kulturális, Oktatási Bizottság külső bizottsági tagját az önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítja. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina 

Hegedűs Károly főosztályvezetők 
 
A napirend 59./ tárgya: Személyi kérdések 
 
 
2107/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (2) bekezdése alapján 
– az Egyesített Bölcsődék vezetői feladatainak ellátására, Göncziné Sárvári Gabriella 
helyettesítésére, 2009. december 22-étől határozott időre Sinka Jánosnét nevezi ki, havi 
illetményét 278.400,-Ft-ban (204.000,-Ft + 38.400,-Ft) állapítja meg. A kinevezés 
(várhatóan) 2011. augusztus 31-ig, illetve Göncziné Sárvári Gabriella távollétének idejére 
vonatkozik.  
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina 

Hegedűs Károly főosztályvezetők 
 
 
Dr. Csicsay Claudius Iván: Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése alapján a 2010. januári  
képviselő-testületi ülés napirendi pontja közé kéri felvenni a „Személyi kérdések” tárgyú 
előterjesztést, valamint az  önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása és 
visszafizetése feltételeinek meghatározása az első lakásingatlan szerzéséhez c. 
önkormányzati rendelettervezetet is. 
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Győri Dénes: Az SZMSZ 20. § (2) bekezdése alapján a 2010. januári  képviselő-testületi 
ülés napirendi pontja közé kéri felvenni a „Személyi kérdések” tárgyú előterjesztés 
keretében a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságára 
vonatkozó javaslatot is. 
 
A napirend 60./ tárgya: Egyebek 
 

� Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
2108/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről a 2009. 11. 01-jétől december 15-éig szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

� Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
2109/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés 
közötti 2009. XI. 17. és XII. 15. közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
 

� 1934/2009. (XII. 8.) sz. határozathoz kapcsolódó 
döntéshozatal 

 
2110/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az 1934/2009. (XII.8.) számú határozatban foglalt közbeszerzési 
eljárás sikeres lezárásáig a jelenleg érvényes foglalkozás egészségügyi szerződéseket 
hosszabbítsa meg. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 61./ tárgya: Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. javaslata 

céltartalékba helyezett összeg felszabadítására   
 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2111/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetése 15. sz. mellékletének a „Kőbánya-Gergely közpark költségei” soron 
elkülönített 35.150 eFt céltartalékot felszabadítja, és a költségvetés 9. számú 
mellékletének 9/79. számú sorához rendeli.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft. közötti megállapodás 5.1 pontjára vonatkozó módosítását aláírja. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
      Fecske Károly ügyvezető 
 
 
 
A napirend 62./ tárgya: Budapest X. ker., Kada u. 120. sz. alatti áthelyezések ügye 
 Előterjesztő:  Fecske Károly ügyvezető 
 
 
2112/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(3 igen, 18 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem szünteti 
meg a Munkáspárt X. kerületi szervezetével kötött bérleti szerződést a Budapest X. ker., 
Kada u. 120. sz. alatti épületére vonatkozóan. 
 
 
2113/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Görög Kisebbségi Önkormányzat helyiségigényét elfogadja, és részére a Kada Rex Kft. 
által jelenleg bérelt, felszabaduló helyiséget (108 m2) biztosítja.  
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a helyiség 3 hónapon belül történő 
felújítására az általa benyújtott árajánlat alapján bruttó 5.088.815,-Ft összegben, melynek 
forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét határozza meg. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
      Fecske Károly ügyvezető 
 
 
 
ELNÖK: A közelgő ünnepekre kellemes időtöltést, jó pihenést kíván, és bejelenti, hogy a 
képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2010. január 21-én (csütörtökön) 9 
órakor lesz. Megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja. 
 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 18.45 óra. 
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K.m.f. 

 
 
 

Dr. Neszteli István  Verbai Lajos 
     jegyző  polgármester 


