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Tisztelt Képviselő-testület! 

szereplő egyes tervezési 
feladatoknak, a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. sorokról, a 
Polgármesteri Hivatal sorokra 
történő átcsoportosítására 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. 
(11.18.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetését. A rendelet 13/a. szám ú melléklete 
az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, míg a 13/b. számú melléklete 
az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 

A 2011. évi költségvetés tervezésekor, illetve az elvégzendő feladatok különböző 
szervezeti egységek közötti elosztása során, az volt a cél, hogy az azonos típusú 
feladatatok végrehajtása egy szervezeti egységen belül történjen, így például az 
építőipari beruházással kapcsolatos tervezési feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
(Főépítészi Iroda), míg a konkrét kivitelezési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. végezze el. 

A F őépítészi Iroda által elkezdett intézményi koncepció kidolgozását előkészítő 

egyeztetések során derült ki, hogy néhány tervezési feladatot a költségvetés a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. feladatai közé rendelt. 

Az alábbiakban ismertetem azokat a tervezési feladatokat, amelyekkel kapcsolatban 
átcsoportosítást javasol ok. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés 
13/a. számú melléklet, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként 
Fekete István Általános Iskola- tornacsarnok építése tervezése 16 350 eFt 

A Kada Mihály Általános Iskola és a Harmat Általános Iskola tomaterern építése 
engedélyezési terveinek elkészítése a F őépítészi Iroda felügyelete alatt 
folyamatban van, célszerű a Fekete István Általános Iskola tomaterern építése 
engedélyezési tervdokumentációjának elkészíttetésével a Főépítészi Irodát 
megbízni. 

Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 
15 OOO eFt 



A tervezési feladat elvégzésével ebben az esetben is célszerű a F őépítészi Irodát 
megbízni. 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetés 
13/b. számú melléklet, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 
Füzér u. 32.- felújítás 10 OOO eFt 

A Helytörténeti Múzeum Bp. X., Füzér u. 32. sz. alatti épületben történő 

kialakításával kapcsolatban a Főépítészi Iroda folytatott le - bizottsági 
határozatnak megfelelően - egy tervpályázatot, így célszerű, az engedélyezési terv 
elkészíttetésével a Főépítészi Irodát megbízni. 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány 5 450 eFt 
A Keresztury Dezső Általános Iskola vonatkozásában szükséges egy döntés 
előkészítő tanulmányt készíteni, összevonva a Kerepesi úti orvosi rendelő kiváltása 
vizsgálatával, ami alternatívákat ad a két intézmény további építészeti sorsával 
(felújítás, vagy új építés) kapcsolatban, figyelembe véve a terület meglévő és 
várható adottságait és egyéb hatásait is. A feladat elkészíttetésével célszerű a 
F őépítészi Irodát megbízni. 
Mivel a feladatot célszerűnek tartom a Kerepesi úti orvosi rendelő kiváltása 
vizsgálatával kiegészíteni, javaslom a feladatot, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi költségvetés 13/a. szám ú melléklet, az 
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, feladatokhoz átcsoportosítani. 

Kápolna téri Isk. - felújítás tervezése 25 OOO eFt 
A Kápolna tér 4. sz. alatti általános iskola felújításával kapcsolatban- ahhoz, hogy 
a Janikovszky Éva Általános Iskola 2013. szeptember Ol. napjától itt kezdhesse a 
tanévet - szükséges az engedélyezési, kiviteli és tender terveket elkészíteni, hogy a 
kivitelezési munka 2012. év nyarán megkezdődhessen. A tervek elkészíttetésével a 
Főépítészi Irodátjavaslom megbízni. 

Zeneiskola - felújítási terv készítése 15 OOO eFt 
A Zeneiskola (Bp., X., Szent László tér 34.) épületének felújítása elkerülhetetlen, 
mind építészeti, mind oktatási szempontok miatt. A felújítással kapcsolatos tervek 
és a kivitelezés ütemezésének elkészíttetésével javaslom a Főépítészi Irodát 
megbízni. 

Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése 5 450 eFt 
A Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése tervezésével kapcsolatos 
egyeztetések során olyan megoldás született, amely az iskola emeletráépítéses 
bővítését elvetette, így azonban az iskolával egy épületben lévő óvoda -
emeletráépítés során megvalósuló, tervezett - átalakítása sem valósul meg. A 
tervezési feladat, óvoda átalakítása tervezése engedélyezési tervének 
elkészíttetésével a Főépítészi Irodát javaslom megbízni. 

Fentieknek megfelelően javaslom, a T. Képviselő-testületnek, hogy a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13/a. számú (az 
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként), és 13/b. számú (az Önkormányzat 
felújítási kiadásai feladatonként) mellékleteken belül, illetve mellékletek között, az 
alábbi feladatokat csoportosítsa át, illetve módosítsa. 



A 13/a. számú melléklet, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Intézményi beruházások közül, a 

Fekete István Általános Iskola- tornacsarnok építése tervezése 16 350 eFt 
Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus) 

15 OOO eFt 
sorokat, a 13/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa 
át. 

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

Füzér u. 32. -felújítás 
Kápolna téri Isk. - felújítás tervezése 
Zeneiskola- felújítási terv készítése 
Kada 27-29. óvoda- óvoda kialakítása tervezése 

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

sorokat, a 13/b. számú melléklet Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa 
át, az alábbi módosítással: 

Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 
Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakítása tervezése 

10 OOO eFt 
5 450 eFt 

A13/b. számú melléklet, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a 

Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány 5 450 eFt 
sort, a 13/a. számú melléklet, az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 
feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítsa át az alábbi 
módosítással: 

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

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
6/2011. (11.18.) számú önkormányzati rendeletével megalkotott, a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése 13 a. és b. 
mellékleteiben az alábbi módosításokat, továbbá pontosításokat teszi: 

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

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



- 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Épület felújítása (intézmények) közül, a 
Füzér u. 32.- Helytörténeti Gyűjtemény tervezése 10 OOO e Ft 
Kápolna téri Isk. - felújítás tervezése 25 OOO eFt 
Zeneiskola - felújítási terv készítése 15 OOO eFt 
Kada 27-29. óvoda- óvoda átalakítása tervezése 5 450 eFt 
sorokat, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése 13/b. számú melléklete, az Önkormányzat felújítási kiadásai 
feladatonként, Polgármesteri Hivatal feladataihoz csoportosítja át; 

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

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

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

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

Budapest, 20 ll. március 28. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 


