
GG. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére 
a Budapesti Fegyház és Börtön részére pályázaton történő induláshoz szükséges 

tulajdonosi hozzájárulásról 

A Budapest X., Kozma utca 13. szám alatti, 42511 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös 
tulajdonban áll, tulajdonosai 53375/66431 tulajdoni hányadban a Magyar Állam, 
13056/66431 tulajdoni hányadban Önkormányzatunk 

A Magyar Állam tulajdoni hányada a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
vagyonkezelésében áll. 

Mészáros László bv. dandártábornok, a Kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtön 
parancsnoka pályázatot kíván benyújtani a KMOP-3.3.3-11. számú Megújuló energiahordozó 
felhasználás növelése konstrukcióhoz, amelyhez Önkormányzatunk, mint tulajdonostárs 
hozzájáruló nyilatkozata szükséges (2. melléklet). 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében 
a rendelet hatálya alá tartozó vagyontárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat-értékhatártól függetlenül- a Gazdasági Bizottság döntése alapján a 
polgármester írja alá. 

Továbbá javaslatot teszek a jelenleg fennálló osztatlan tulajdoni helyzet tárgyalás útján 
történő megszüntetésére, mert a jelenlegi jogi állapot mindkét tulajdonos számára 
indokolatlan korlátozásokat jelent tulajdoni hányadára nézve. (Nemrég például szintén 
hozzájárulást kellett kérnie a Budapesti Fegyház és Börtönnek ahhoz, hogy új üzemorvosuk 
telephelyét bejegyeztethesse a Börtön épületébe.) 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az l. mellékletben foglalt határozatokat. 

Budapest, 2011. október 10. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

... /2011. ( ... )határozata 
a Budapesti Fegyház és Börtön részére pályázaton történő induláshoz szükséges 

tulajdonosi 
hozzájárulásról 

A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot a Budapesti Fegyház és Börtön (Budapest X., Kozma utca 13.) részére a 
KMOP-3.3.3-11. számú "Megújuló energiahordozó felhasználás növelése" című pályázaton 
történő részvételhez. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági Bizottságának 

... /2011. ( ... )határozata 
a 42511 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséről 

A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Budapesti 
Fegyház és Börtön (Budapest X., Kozma utca 13.) parancsnokával a 42511 hrsz.-ú ingatlan 
osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséről. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
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Budapesti és Börtön 
Parancsnoka 
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Kovács Róbert Úr részére 
polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
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A Budapesti Fegyház és Börtön pályázatot kíván benyújtani a KMOP-3.3.3-11. számú Megújuló 
energiahordozó felhasználás növelése című konstrukcióhoz. 
A projekt közvetlen célkitűzése villamos energia felhasználáshoz köthető ÜHG kibocsátás 
csökkentése, a villamos energia felhasználás megújuló forrásból fedezése és a vásárolt villamos 
energia felhasználás csökkentése. A projekt közvetett célkitűzése az energiaköltségek csökkentése, 
amelyet a közvetlen célok megvalósulása garantál, továbbá a dolgozók és a fogvatartottak energia 
tudatcsságra nevelése. A projekt tartalmazza a tetőszerkezet figyelembevételével a telepítéshez 
szükséges összes olyan tevékenységet, amely a napelemek telepítéséhez szükségesek. Az elhelyezés 
biztosítja a maximálisan kinyerhető energiát, gazdaságos és biztonságos fenntartást. Az intézetünk 
55.425.000.- Forint költségvetésű tendert kíván benyújtani, ahol a támogatási konstrukcióra 
vonatkozó arány l 00 %. 

A pályázat megvalósítási helyszíne az intézet "A" objektumát ( 1108 Budapest, Kozma utca 13.) 
képező épület. 
A 42511 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa 13056/66431 arányban a X. kerületi Önkormányzat. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy lehetőség szerint soron kívül a pályázat megindításához 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot megküldeni szíveskedjen. 

Budapest, 2011. szeptember 19. 

Készült: 2 példány 
Kapja: -irattár 

-címzett 
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