
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

f )j·~ szám ú előterjesztés 

a Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott 
határozatok felülvizsgálatáról, valamint 

a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, 
valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékozatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 
döntések alapján az alábbi lejárt határidejű 

I. 2007 januárjától201 2 szeptemberéig felülvizsgált határozatok, 
Il. végrehajtott, 
III. határidő módosításra javasolt, 
IV. folyamatban lévő 

határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet. 

A gazdasági helyzetre és a megváltozott fejlesztési célokra tekintettel, a likviditás megtartása 
érdekében a kötelező és az önként vállalt feladatok figyelembevételre kerültek az előterjesztés 
l. mellékletében szereplő döntési javaslat megfogalmazásánál, ami alapján az egyes 
képviselő-testületi határozatok visszavonása megtörténhet 

Az előterjesztés 4. melléklete a 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott KÖKT 
határozatok felülvizsgálatának indokolását, az 5. melléklete a végrehajtott és további 
intézkedést nem igénylő döntéseket, a 6. melléklete a határidő-módosításra javasolt 
határozatot, a 7. melléklete azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása 
még folyamatban van. Az előterjesztés 8. mellékletében a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztató olvasható. 

II. Döntési javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1-3. mellékletében foglalt határozatot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. október 8. 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. (X. 18.) határozata 

egyes képviselő-testületi határozatok visszavonásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
határozatait visszavonja: 

l. 287/2007. (III. 22.) KÖKT határozat, 
2. 948/2007. (VII. 12.) KÖKT határozat, 
3. 1231/2007. (X. 18.) KÖKT határozat, 
4. 1345/2007. (XII. 6.) KÖKT határozat, 
5. 1480/2007. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
6. 311/2008. (II. 28.) KÖKT határozat, 
7. 443/2008. (III. 20.) KÖKT határozat, 
8. 1076/2008. (VI. 19.) KÖKT határozat, 
9. 1077/2008. (VI. 19.) KÖKT határozat, 
10. 1225/2008. (VIII. 28.) KÖKT határozat, 
ll. 1348/2008. (IX. 18.) KÖKT határozat, 
12. 1811/2008. XII. 4.) KÖKT határozat, 
13. 1823/2008. (XII. 4.) KÖKT határozat, 
14. 1892/2008. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
15. 1894/2008. (XII. 18.) KÖKT határozat, 
16. 89/2009. (II. 5.) KÖKT határozat, 
17. 240/2009. (II. 19.) KÖKT határozat, 
18. 361/2009. (III. 19.) KÖKT határozat, 
19. 362/2009. (III. 19.) KÖKT határozat, 
20. 566/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
21. 567/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
22. 569/2009. (IV. 16.) KÖKT határozat, 
23. 1028/2009. (V. 26.) KÖKT határozat, 
24. 1882/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat, 
25. 1883/2009. (XI. 19.) KÖKT határozat, 
26. 948/2010. (IV. 20.) KÖKT határozat, 
27. 1162/2010. (V. 20.) KÖKT határozat, 
28. 2753/2010. (XII. 16.) KÖKT határozat, 
29. 389/2011. (V. 19.) KÖKT határozat, 
30. 635/2011. (VI. 16.) KÖKT határozat, 
31. 1023/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat l. pontja, 
32. 210/2102. (IV. 19.) KÖKT határozat. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. (X. 18.) határozata 

egyes képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztésben felülvizsgálattal jelzett határozatok szükséges 
határidő-módosítási, illetve visszavonási javaslatát készítse elő, és a 2012. novemberi lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentés keretében terjessze elő a Képviselő-testület ülésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
minden szakmai szervezeti egység vezetője 

3. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.... /2012. (X. 18.) határozata 

a 267/2012. (V. 17.) KÖKT határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolozsvári utca 
37. szám előtti kutyafuttató létesítéséről és kutyaürülék-gyűjtők kihelyezéséről szóló 
267/2012. (V. 17.) KÖKT határozat végrehajtási határidejét 2012. november 30-ára 
módosítja. 
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4. melléklet az előterjesztéshez 

I. 
A 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott KÖKT határozatok felülvizsgálata 

Rendhagyó módon az előterjesztés első részében azok képviselő-testületi határozatok (a 
továbbiakban: KÖKT határozatok) találhatók, melyekről született ugyan jelentés, de 
végrehajtásukra még nem került sor, vagy hosszú távú kötelezettséget jelentő 

megállapodások, szerződések alapját képezik és esetlegesen felülvizsgálatuk szükséges a 
megváltozott gazdasági helyzet, illetve a megváltozott jogszabályi háttér miatt. 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésén a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentés (a továbbiakban: jelentés) kapcsán számos KÖKT határozat visszavonásáról döntött. 
Az indokolásban az Önkormányzat 2013. január l-jétől megváltozó feladatköre, illetve a 
megváltozott és megváltozó körülmények és a gazdasági helyzet szerepelt kiemelten a 
likviditás megőrzésére. 

A fent említett jelentésben, valamint az Önkormányzat érvényben lévő szerződései alapját 
képező KÖKT határozatokon túl (ez utóbbi csoportba tartozik például a közrend, 
közbiztonság, a térfigyelő-rendszer működtetése érdekében a Wolf vagy az Alfa polgárőr 
egyesületekkel, a BRFK-val, a BVOP-val vagy a Rákosmenti Mezei Örszolgálattal, vagy a 
Babtista Szeretetszolgálattal kötött együttműködési szerződések, továbbá az Önkormányzat 
gazdasági társaságaival kötött közhasznú vagy közszolgáltatási keretszerződések, valamint a 
nyertes pályázatokból adódó kötelezettségek és az Önkormányzatnak a panelprogram kapcsán 
meglévő hosszú távú kötelezettségei, a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.) van 
néhány olyan, amelynek végrehajtása felülvizsgálatra szorul. 
Ezek egy részét a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat számára 
kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról szóló, 657. számú előterjesztés is, mint 
megszüntetésre javasoltakat tartalmazza (ilyenek például a sportegyesületekkel kötött 
szerződések, a MÁV Szimfonikus Zenekarral 2015-ig kötött közművelődési megállapodás, a 
Havasi Gyopár vagy a Szépszivárvány alapítványokkal kötött szerződések, a Giorgio Perlasca 
Szakközépiskolával kötött megállapodás, mely a 2011/12-es tanév végével lejár, vagy a Bem 
Bajtársi Egyesülettel kötött megállapodás, mely az év végeztével lejár). 

Az előterjesztésben a KÖKT határozatokról eddig készített jelentések tartalma után zárójelben 
az a dátum szerepel, amikor a Képviselő-testület a jelentést tudomásul vette, illetve elfogadta 
azt. 

1/1. Visszavonásra javasolt KÖKT határozatok 

287/2007. (III. 22.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(18 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Weeber Tibor interpellációjának 
kivizsgálására felkéri a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. 
Határidő: 2007. április 19. 
Felelős: Melega Kálmán bizottsági elnök 

Visszavonás indoka: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az interpelláció 
kivizsgálásáról szóló tájékoztatót 2007. április 24-ei ülésén megtárgyalta, de nem fogadta el. 
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Időközben az interpellációban jelzett probléma felszámolása megkezdődött, melynek 
eredményeként bírósági eljárásra is sor került. Jelenleg csak egy (újságos)pavilon működik, 
az elbontott pavilonok közműbekötéseinek elbontását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. 
A megtett intézkedésekre tekintettel és mivel az SZMSZ (akkor és jelenleg 53. § (3)) 
hatályban lévő rendelkezése értelmében - mely szerint a vizsgálat eredményéről a(z akkori) 
Képviselő-testület dönt-, már nem végrehajtható. 

948/2007. (VII. 12.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(15 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
A Budapest Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. vezetőjét, hogy a NO-MA Kft.-vel az S l projekt területére megkötött szerződést 
határozatlan idejűvé módosítsák, 3 hónapos felmondási idővel és kártérítési kötelezettség 
nélkül2007. augusztus l-jei határidővel. 
Felelős: Fecske Károly vezető 
Határidő: 2007. augusztus l. 

Visszavonás indoka: A határozatról többször volt jelentés a testület előtt az alábbi 
intézkedéssel: Mivel a megadott határidőig a szerződés módosítása nem történt meg, új 
határidő meghatározása vált szükségessé: 2007. november 30. (2007.10.18., 2007.11.30.) A 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy a NO-MA Kft.-vel a szerződés nem jött létre, 
peresítésre került, a helyiséget időközben elhagyták. 

123112007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(17 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy kössön 
megállapodást a Barcza Gedeon SC-vel (1108 Budapest, Bányató u. 28.), hogy a Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Házában (1104 Budapest, Ihász u. 26.) az alagsor 2. sz. 
tárgyalóhelyiséget az egyesület gyermek sakkcsoportja edzéseire 2007 októberétől szerdai 
napokon határozatlan időre, valamint a nagytermet 2007. december 9. és 2008. március 30. 
napján sakkverseny lebonyolítása céljából - megállapodásban rögzített feltételek szerint -
térítésmentesen használhassa. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ronyecz Róbert irodavezető 

Visszavonás indoka: A Barcza Gedeon SC-vel a megállapodás aláírásra került. (2007.12.13.), 
azonban mivel már két éve tanár hiányában nem veszik igénybe a tárgyalóhelyiséget, a 
fenntartása nem indokolt. Ádám György elnök úrral a javaslat egyeztetésre került. 

1345/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
2007-2010 közötti időszakra szóló gazdasági programját jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetési koncepeiéba beépítve, évente 
kerüljön<''kidolgoz~:rra,konktrét programterv, amely garanciája lehet a középtávra tervezett 
gazdasági program megvalósításának 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

rninden évben a költségvetési koncepció 
előkészítésének időpontja 

Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Győri Dénes alpolgármester 
Bajtek Mihályné 
Hegedűs Károly irodavezetők 

Intézkedés: A költségvetési koncepció a középtávú gazdasági program költségvetési 
egyensúlyra vonatkozó célkitűzéseit figyelembe véve készül, normatív tartalma nincs. 
(2008.12.18.) 

1480/2007. (XII. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, készüljön 
előterjesztés annak kidolgozására, hogy a katolikus egyház részére adományozás círnén a 
Szent László téri és a Pongrác úti templomok átadásra kerüljenek. 
Határidő: 2008. február 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Csornai Károly irodavezető 

Visszavonás indoka: A Katolikus Egyház részére 2007-ben már megpróbáltuk ingyenesen 
átadni a templomokat, rnely adományozás lett volna, de a Katolikus Egyház az átvételt nem 
támogatta, tehát adományozás círnén nem tudjuk át~dl1i a templomokat. (2008.06.19.) 
Tá(gyalások ingyenes h,aszn~latba adás. tekintétében ·~jrl:lkezdődrtek, de költségvonzata 
továbbra is flif~gmarad, 

31112008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Mázsa tér - Kőbányai 
városközpont közlekedési csomópontjára, valarnint a Korponai utca - Albertirsai út között 
létesítendő közúti kapcsolatra vonatkozó engedélyezési terv megvalósításának közös 
teherviselését 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Montvai József főépítész, irodavezető 

Visszavonás indoka: Az engedélyezési terv elkészítésére árajánlatot kértünk, rnely l O MFt 
lett. Megkerestük a HUNGEXPO-t a közös finanszírozás érdekében, de az nem tudja vállalni 
a finanszírozást.(2010.10.21.), ezért a Főépítészi csoport a visszavonását javasolja. 

1076/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak l O-l O-l O, továbbá a polgári 
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védelmi dolgozóknak 
kidolgozásáig. 
Határidő: 

2 fő részére uszodabérletet biztosít a végleges kedvezmények 

azonnal 
Felelős: Vermes Albán uszodavezető 

és 

1077/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2009.márc.31. 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 107/2009.(11.19.)sz.hat-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jobb 
együttműködés érdekében kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a kőbányai rendőröknek, 
tűzoltóknak, polgári védelmi és büntetés-végrehajtási dolgozóknak a kőbányai 
közalkalmazottakhoz hasonló kedvezményeket kíván biztosítani. 
Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására és az előterjesztés 

elkészítésére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

2008. szeptember 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly 
Bajtek Mihályné 
Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

1225/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 1621/2008.(XI.20.) 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 2008. december 31-re 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert-hogy az 1076/2008. (VI. 19.) számú határozatában meghatározottaknak-a 
kőbányai rendőröknek, büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak, továbbá a polgári 
védelmi dolgozóknak biztosítandó kedvezmények kidolgozásának - szerezzen érvényt, és a 
következő testületi ülésre készíttesse elő a rendvédelmi szervekkel kötendő megállapodás 
tervezetét 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

2008. szeptember 18. 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Vermes Albán igazgató 
Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

566/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete az 1225/2008. 
(VIII. 28.) sz. határozata alapján - megállapodás keretében - a kőbányai rendőröknek, 
büntetés-végrehajtási dolgozóknak és tűzoltóknak l O-l O-l O db, továbbá a polgári védelmi 
dolgozóknak 2 db önkormányzati kedvezményekre jogosító igazolványt biztosít, melyek 
előállítási költségeire a költségvetésben szereplő sokszorosítási és nyomdai szolgáltatások 
költségsorról 50.000,-Ft fedezetet biztosít. 

Határidő: 2009. május 30. 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

Visszavonás indoka: A határozatok végrehajtására vonatkozó határidő többször módosításra 
került, keresve a jogszabályi lehetőséget a megvalásításra (2009.09.17.), azonban az SZJA
ban foglalt fizetési kötelezettségre tekintetre visszavonásuk javasolt, nem végrehajtható. 

1348/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidőmódosítás: 
(19 igen szavazattal, l tartózkodással) 522/2009. (IV.16.) hat.-tal2009.VII.31-re 

2223/2010.(X.21.) hat.-tal2011.12.31-re 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi 
költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 millió 
forint terhére beszerzési pályázatot ír ki informatikai fejlesztés keretében egy építéshatósági 
rendszerre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. december 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Visszavonás indoka: Az építéshatóság nem specifikálta a fejlesztést, így nem lehetett a 
pályázatot a műszaki tartalom miatt összeállítani. A meglévő ajánlatok alapján nem volt 
részükről elfogadható kiírás. (2012.03.22.), továbbá az építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást támogató informatikai rendszer (ÉTDR) országos szinten, egységesen kerül 
bevezetésre 2013. január l-jétől. 

1811/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 41191111 
helyrajzi számú természetben a Budapest X. kerület Kada utcában található kivett beépítetlen 
terület művelési ágú, 524 m2 alapterületű ingatlant a Budapest X. kerület Harmat u. 88. szám 
alatti Harmat Általános Iskola használatába adja ingyenesen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V ér hajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért: 

Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Varga Ildikó intézményvezető 

Visszavonás indoka: Az iskola igazgatóját tájékoztattuk a döntésrőL Az ingatlant kivettük az 
elidegenítésre tervezett ingatlanok közül (2009.02.19.), és az ingatlan a 2013. évi elidegenítési 
tervben ismételten szerepeini fog. 
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1823/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre Kőbánya karácsonyi 
díszkivilágítása, illetve azt követően a mindenkori koncepcióban a Kőbányai Média és 
Kulturális Kht. állandó feladataként jelenjen meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Vérhajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért: Győrffy László ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Visszavonás indoka: A feladatellátás rendszere megváltozott 

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

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Fecske Károly vezérigazgató 
Szabó Péterné főosztályvezető 

Visszavonás indoka: A 2009-2010. évi döntések a Zeneiskola fejlesztése irányába mutatnak
hangversenyterem fejlesztés, komplex zeneoktatás (2011.03.17.), mely a 2012. évben is 
folytatódott, így a döntés okafogyottá vált. 

240/2009. (Il. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Közterület-felügyeleti Osztályának útján ellenőrizze a jelzőlámpákat, folyamatosan 
vizsgálja felül a közlekedési táblákat, és terjesszen javaslatot ezzel kapcsolatban a Jogi 
Bizottság elé. Egyben kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjébe a feladatok kerüljenek 
átvezetésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

folyamatos 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hajnal József osztályvezető 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Visszavonás indoka: A feladatot a Közterület-felügyeleti csoport és az útfelügyelő 
folyamatosan végzi. Az aktuális ügyrendet a járások kialakításával összefüggő 
jogszabályváltozások figyelembevételével kell felülvizsgálni. 
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1028/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi 
István Általános Iskola igazgatóját, hogy a gróf Széchenyi István szobrának felállítása teljes 
költségigényével kiegészítve ismételten terjessze be támogatás iránti kérelmüket, melyről a 
szakbizottsági véleményezést követően dönt a testület. 
Határidő: 2009. június 18. 
Felelős: Sándor Zoltán igazgató 

Visszavonás indoka: A szobor felállításával kapcsolatos hatósági engedély( ek) - elvi 
hozzájárulások - beszerzése megkezdődött (2010.04.22.). Azóta az Igazgató úr egy 
alapítványon keresztül elkülönítetten próbál pénzt gyűjteni, azonban a jelenlegi költségvetési 
helyzetre való tekintettel a határozat visszavonása javasolt. 

948/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 
Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász u. 26.) 2. sz. 
tárgyalóhelyiségének térítésmentes használatát 2010. április 20-ától határozatlan időre keddi 
napokon 15.00 órától-17.00 óráig a Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, Halom u. 
37/b) által szervezett Kőbányai Amatőr Sakk Klub foglalkozásai céljára. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a használat feltételeiről kössön megállapodást a 
Kőbányai Liget EgyesületteL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hajdu Péter főosztályvezető 

Visszavonás indoka: A helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Liget Egyesület között megtörtént 
(2010.10.21.) Azonban az Egyesület már több mint egy éve nem veszi igénybe a 
tárgyalóhelyiséget. Egedi István elnök úr egyetért a megállapodás megszüntetésével. 

1162/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
24/2004. (V. 20.) sz. önkormányzati rendelete alapján a Budapest X. ker., Pongrác u. 17. MN. 
épületben levő, 47 m2 alapterületű üres helyiséget a Lehet Más a Politika Kőbányai 
Szervezete (1062 Budapest, Andrássy út 77.) részére, határozatlan időre, iroda céljára bérbe 
adja. 
A képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212.-Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérleti szerződést a Lehet Más a Politika 
Kőbányai Szervezetével a megjelölt feltételek mellett kösse meg. 
Határidő: 2010.június 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 
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Visszavonás indoka: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. június 16-án megkötötte a 
helyiségbérleti szerződést az LMP Kőbányai Szervezetével. (2010.10.21.) A Képviselő
testület azonban időközben a 702/2011. (VII. 7.) KÖKT határozatában az LMP részére az 
Állomás u. 5. alatti földszinti helyiséget biztosította. 

2753/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt (1102 Bp., Szent László tér 34.) 4 ütemben, 2011/2012. tanévtől kezdődően a 
2014/2015. tanév kezdetéig átszervezi, a feladatbővítéshez szükséges új tanári és technikai 
álláshelyeket, az új tanszakok indításához szükséges hangszerek, berendezések és egyéb 
oktatási eszközök beszerzési költségét, illetve a feladatbővítés megvalósításához szükséges 
infrastruktúra biztosításával. (Az átszervezés részletes ütemezését a jegyzőkönyv 6. sz. 
melléklete tartalmazza.) 
Egyben felkéri a polgármestert az átszervezéssel járó költségek soros évi költségvetésbe 
történő beterveztetésére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

kezdés: azonnal 
átszervezés befejezése: 2014. szeptember l. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor 
dr. Pap Sándor alpolgármesterek 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 
Széll Rita igazgató 

Visszavonás indoka: Az iskola pedagógiai programjának módosítása megtörtént, az 
intézmény a bővítésekre tekintettel benyújtott minősítési kérelmére "Kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási intézmény" minősítést nyert el. Az igazgatónő az Alapító okirat 
módosítása után jelentősen emelte a felvett növendékek számát. Forráshiány miatt már a 
2012. évi költségvetésből a fejlesztéshez szükséges források kikerültek (Jelentés: 2011.09.15., 
2012.02.23.), ez a jelenlegi költségvetési helyzetre való tekintettel a határozat visszavonása 
javasolt. 

389/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és SE 
részére az Újhegyi Uszoda kedvezményes használatát biztosítja 2 700 e Ft+ áfa összegben, 
egyben felhatalmazza Vermes Albánt, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjét, hogy a 
kedvezményes bérleti díjra vonatkozó megállapodást kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
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Visszavonás indoka: A döntésről az intézmény értesítése megtörtént (20 ll. 09 .22.), azonban a 
jelenlegi költségvetési helyzetre tekintettel visszavonása javasolt. 

635/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a nyilvántartó 
rendszer felállítását követően - felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat egy évnél 
hosszabb időre szóló bérleti szerződéseiről, illetve közterület-használati engedélyeiről 
félévente tájékoztatassa a testületet. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a rendszer felállítását követően félévente 
polgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

Visszavonás indoka: A tájékoztatásra a polgármester átruházott hatáskörében hozott 
döntéseiről szóló jelentés keretében került sor, mely tartalmazta az általa kiadott közterület
használati hozzájárulásokat is. A nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos fejlesztés folyamatban 
van, az év végére várható a befejezése. (2011.12.15., 2012.03.22.) A szakiroda visszavonását 
javasolja azzal, hogy a Képviselő-testület részére munkaterven kívül is, bármikor összeállítja 
a kért jelentést, ha arra igény mutatkozik. 

1023/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Liget téri Szolgáltatóház és az ahhoz kapcsolódó aluljáró hasznosításával kapcsolatban felkéri 
a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Szolgáltatóház magántulajdonban álló 
albetéteinek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

(A KÖKT határozat 2-3. pontja továbbra is hatályban marad.) 

Visszavonás indoka: Az l. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében Radványi Gábor 
alpolgármester úr megkezdte a tárgyalásokat, amelyek nem vezettek eredményre. A KÖKT 
határozat l. pontját a Főépítészi csoport visszavonásrajavasolja forráshiány miatt. 

210/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére a Hős utca 15/a és 15/b szám 
alatti társasházak helyzetének végleges rendezése érdekében jelen előterjesztésben szereplő 
megoldási javaslatok közül a 3) változat végrehajtásával kapcsolatban készüljön konkrét 
intézkedési terv. 
Határidő: 2012. május 17. 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Visszavonás indoka: Az intézkedési terv kidolgozása folyamatban van (Jelentés: 2012.06.21., 
09.20.), azonban a forráshiány miatt a visszavonásajavasolt 

A Budapest X. kerület, Sibrik M. út 66-68. sz. alatt található ingatlannal kapcsolatos 
KÖKT határozatok időrendi sorrendben egymást követően, együttesen szerepelnek: 

443/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Budapest, X. Sibrik M. út 66-
68. sz. alatt található, 41090/3 hrsz.-ú, korábbi Általános Iskola épülete alkalmas-e 
egészségügyi intézményi járóbeteg-ellátásra. Továbbá írjon ki nyilvános pályázatot az épület 
és az alatta található földterületnek minimum 495,1 M Ft áron történő elidegenítésére azzal, 
hogy a pályázó a gondnaki lakás vonatkozásában köteles vállalni a jelenleg hatályos bérleti 
szerződésben és az önkormányzati rendeletben foglalt, a bérbeadót terhelő kötelezettségeket 
IS. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Csomai Károly irodavezető 

Visszavonás indoka: A képviselő-testület a 650-651/2008. (IV. 17.) sz. határozataival forrást 
biztosított a Budapest, X. Sibrik M. út 66-68. sz. alatti volt Általános Iskola épületébe 
telepítendő szakrendelők kialakításához szükséges szakmai vizsgálatokhoz és a szakértői 

anyag elkészítéséhez. Ennek elkészítése és elvégzése folyamatban van. (2008.05.15.) A 2012. 
október 8-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen ezen ingatlan fedezetként szolgál a 427 
millió forint összegű beruházási hitel felvételéhez. 

36112009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- MÓDOSÍTJA: 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 567/2009.(IV.16.) KÖKT hat. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 66-68. sz. alatti volt általános iskola épületében, a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége 
(1104 Bp., Kápolna tér 4.), a Családsegítő Szolgálat (1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), és a 
Gyermekjóléti Központ (1104 Bp., Mádi u. 86.), továbbá a védőnői szolgálat kerül 
elhelyezése. 

és 

567/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 19 igen, 6 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 361/2009. 
(111.19.) számú önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy a 1105 Bp., Sibrik Miklós út 
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66-68. sz. alatti volt általános iskola épületében- a védőnői szolgálat nélkül- csak a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége 
(ll 04 Bp., Kápolna tér 4.), a Családsegítő Szolgálat (ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), és a 
Gyermekjóléti Központ (ll 04 Bp., Mádi u. 86.) kerül elhelyezésre. 

és 

569/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 6 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sibrik Miklós út 
66-68. sz. alatti volt általános iskola épületében az 567/2009. (IV.l6.) számú határozatban 
jelzett intézmények elhelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Polgármesteri 
Hivatalt bízza meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Visszavonás indoka: Az átköltöztetéshez szükséges szerződést a 640/2009.(IV. 28.) szárnú 
határozat alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötöttük (2009.09.24.) 

640/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége 
(ll 04 Bp., Kápolna tér 4.), a Családsegítő Szolgálat (ll 05 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), és a 
Gyermekjóléti Központ (1104 Bp., Mádi u. 86.) eiköltöztetéséhez a Sibrik Miklós út 66-68. 
szám alatti ingatlan műszaki dokumentációjának (engedélyezési tervdokumentáció, 
kivitelezési tervdokumentáció és a közbeszerzési pályázat lebonyolításához szükséges tender
dokumentáció) elkészítésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg, bruttó 11,2 M Ft 
bekerülési költséggel, az alábbi határidők betartásával: 

- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 2009. augusztus 31. 
- Kiviteli tervdokumentáció és 

tender-dokumentáció elkészítése: a jogerős építési engedély kiadá
sától számított 45 nap. 

A bruttó 11,2 M Ft forrásaként a 2009. költségvetés "Intézmények beruházásai "Sibrik M. 66-
68. 4 intézmény beköltöztetése" költségsoron rendelkezésre álló30M Ft-ot határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: a szerződés megkötése: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné 

SzarvasiAkos főosztályvezetők 
Fecske Károly vezérigazgató 
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Intézkedés: A munkálatok befejezése és a számla 2. részletének kiállítása az Önkormányzat 
felé egy hónappal ezelőtt megtörtént (2010.05.20.) 

1882/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 4 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt létesítendő 

intézmény-együttes kialakításába bevonható egyéb pályázati lehetőségeket, és erről adjon 
tájékoztatást a képviselő-testület 2009. december 8-ai rendkívüli ülésén. 
Határidő: 2009. december 8. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Visszavonás indoka: A képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházás megvalósításába a 
KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 
cím ű pályázat kerüljön bevonásra. (20 l O. O 1.21.) A pályázat elutasításra került. 

1883/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 4 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályai és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
bevonásával mérje fel és állíttassa össze a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt épületbe költöző 
intézmények eszközigényét azzal, hogy azok tervezett beszerzési költségei a 2010. évi 
költségvetésbe kerüljenek betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010.január 10. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Visszavonás indoka: A 2010. évi költségvetésbe 490 448 e Ft került betervezésre a Sibrik 
Miklós út 66-68. átépítésére. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

tájékoztatása alapján 20 l O. évben nem kerül kifizetésre 480 OOO e Ft, mert idén nem indul 
meg az építkezés. Áthúzódó beruházásként jelentkezik jövőre. (2010.10.21.) Költségvetési 
forrás hiánya miatt. 

61/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat.időt: 2010.03.19-re mód. 
(19 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) a 258/2010.(III.18.)sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2089/2009. 
(XII.17.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 2009-
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------------------------

5.3.0. pályázat (Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes 
megvalósítása) benyújtásához szükséges megtérülési hozamszámítási tanulmány 
elkészítésével a · Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó 1.900.000 Ft megbízási 
díjért, . szállítási határidővel, melynek forrása a 2010. évi költségvetés 
képviselő-testületi általános tartalékkerete, egyben a 60/2010. (1.21.) számú határozatát 
visszavonja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr.Neszteli Istvánjegyző 
dr. Ronyecz Róbert 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A megbízási szerződés aláírásra került.(2010.05.20.) 

62/2010. (1. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat.időt: 2010.04.02-re mód. 
(19 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) a 259/2010.(111.18.)sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2088/2009.(XII.17.) sz. határozatát a következőképpen módosítja: 
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. február l-jei szállítási határidővel, a megbízási díj 
forrásaként a 2009. évi költségvetés pénzmaradványát határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a 
pályázat benyújtása megtörtént A feladatot az RVI Magyarország Kft. elvégezte. 
(2010.10.21.) 

41~1ii•J•II"'IlltiRleefi~;Ja\alt,·:iJ6ibcJIIIí!lliil~s:'t!~fd~illi~t~ 

A Hivatal II. épülettel kapcsolatos KÖKT határozatok időrendben egymást követően, 
együttesen szerepelnek: 

1892/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hivatal II. épülete a Budapest X., Szent László 34. szám alatti épületben kerül kialakításra. 

és 
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1893/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttesse el a Budapest X., Szent László tér 34. szám alatti épület 
önkormányzati hivatali célú hasznosításra történő átalakításának költségkalkulációját és 
megvalósítási ütemtervét 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A költségkalkuláció és a megvalósíthatósági ütemterv elkészült. Az ezt 
tartalmazó előterjesztés a 2009. február 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi 
pontj ai között szerepe l, lásd a következő határozatot. (200 9. 02.19.) 

88/2009. (II. 5.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, összhangban az 
1892/2008. (XII.18.) és 1893/2008. (XII.18.) számú határozataival, megbízza a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Hivatal II. épülete kialakításával kapcsolatban készítse el a 1102 
Bp., Szent László tér 34. sz. alatti épület felmérési tervdokumentációját (szintenkénti alaprajz 
és metszetek M= l: l 00), valamint készítsen költségkalkulációt és megvalósítási ütemtervet, 
továbbá vegyen részt a koncepció kidolgozásában. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt-vel, bruttó 2.400.000,-Ft összegben, melyet terveztessen be a 2009. évi költségvetésbe. 
Határidő: 2009. március 19. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A megbízási szerződés megkötésre, a tervdokumentáció átadásra került. A 
számla kiállítása és az Önkormányzat részére történő megküldése megtörtént A képviselő
testület a 362/2009.(1II.19.) számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy a 
megvalósítás lehetséges módjaként a zöldmezős beruházás költségigényét dolgozza ki, majd 
döntsön a lehetőségek közül. Így a Hivatal IL-vel kapcsolatos további jelentés a jövőben ennél 
a határozatnál szerepel, lásd a következő határozatot. (2009.09.24.) 

362/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal II. 
épületének szükségességét megerősíti, egyben felkéri a polgármestert, hogy a megvalósítás 
lehetséges módjaként a zöldmezős beruházás költségigényét dolgozza ki. A képviselő-testület 
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a 88/2009. (II. 5.) számú és jelen határozatában foglalt lehetőségek közül a következő ülésén 
dönt. 
Határidő: 2009. április 16. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Visszavonás indoka: A képviselő-testület még 2009 szeptemberében 20 M Ft összeget törölt 
a költségvetés 12. számú mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítására 
intézmény-felújítási soráróL A 2010. évi költségvetési koncepcióban még szerepelt a Hivatal 
II. megoldásáról szóló döntés szükségessége, azonban az idei (2010.) évi költségvetésbe nem 
került betervezésre. (2010.10.21.) 

89/2009. (II. 5.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, mérje fel, hogy a Hivatal II. épületébe (Bp., Szent László tér 34. sz. alatti 
ingatlanba) mely szervezeti egységek költöznek, mennyi az elhelyezendő személyek száma, s 
ez alapján hogyan alakul a helyiség- és alapterületi igény. 
Határidő: 2009. március 19. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly főosztályvezető 

Visszavonás indoka: A felmérések és a tervrajz elkészült, az előterjesztés a 2009. március 19-
i ülés napirendi pontjai között szerepelt.(2009 .04.16.) A Hivatal II. megvalósítása a 
határozatban foglaltak szerint nem időszerű. 

1/2. Felülvizsgálatra javasolt KÖKT határozatok 

l Szerződések, megállapodások 

185/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
és a Budapest Főváros Önkormányzat által, a 39210/178 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben Budapest X., Gyakorló út 25. szám alatt található, 1531 négyzetméter 
alapterületű, "kivett sporttelep" megnevezésű belterületi ingatlan - közkeletű nevén: KISE 
Sporttelep - vonatkozásában megkötendő haszonkőlgsön szerződésben foglaltakkal egyetért, 
azzal, hogy a haszonkölcsön-szerződés 1.1. pontjában rögzítésre kerüljön, hogy "Budapest 
Főváros Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat a 
Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesülettel szerződést köt az ingatlan üzemeltetésére és 
használatára, utánpótlás szervezés és szabadidő sport tevékenység céljából." 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került, de feltilvizsgá~~dó. 
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373/2007. (III. 29.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési rendeletében 
az általános tartalék keret terhére átcsoportosítással forrást biztosít a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonában lévő ingatlaura vonatkozó bérleti szerződés megkötésére 
bruttó 30.750.000,- Ft összegben. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. tulajdonában lévő területre vonatkozóan kössön 
területbérleti szerződést, mely magában foglalja a területen kialakítandó közpark 
üzemeltetésének költségeit is. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Fecske Károly ügyvezető 

Intézkedés: A bérleti szerződés 2007. május 24-én aláírásra kerülte, az előirányzat 
módosítása is megtörtént (2007.06.14.) FelUlvizsg~latrajavasoit. 

46112007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. Képviselő-testülete 1348/2004. (X. 14.) sz. 
határozata alapján, a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. 
Képviselő-testülete 1349/2004. (X. 14.) sz. határozata alapján, a Kőbányai Horvát Kisebbségi 
Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. Képviselő-testülete 1350/2004. (X. 14.) sz. határozata 
alapján, a Kőbányai Német Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. Képviselő-testülete 1351/2004. 
(X. 14.) sz. határozata alapján, a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzattal a Bp. Kőb. 
Önk. Képviselő-testülete 1352/2004. (X. 14.) sz. határozata alapján, a Budapest Kőbányai 
Román Kisebbségi Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. Képviselő-testülete 1353/2004. (X. 14.) 
sz. határozata alapján, a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal a Bp. Kőb. Önk. 
Képviselő-testülete 1354/2004. (X. 14.) sz. határozata alapján, valamint a Kőbányai 
Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével a Bp. Kőb. Önk. Képviselő-testülete 
1356/2004. (X. 14.) sz. határozata alapján- a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házára (1105 
Budapest, Ihász u. 26.) vonatkozóan - megkötött helyiséghasználati megállapodás 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. 
Felkéri a polgármestert, hogy az érdekeltekkel a helyiséghasználati megállapodásokat kösse 
meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert irodavezető 

és 

918/2007. (VI. 28.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(20 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat működésének idejére használatba adja a 1105 Bp. X., Ihász u. 26. sz. alatt 
20,52 m2 nagyságú 3. sz. irodát a közös helyiségek (előadóterem, tárgyaló, mosdó, 
raktárhelyiség) használatával együtt. Egyben a ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. sz. alatti 25,5 m2 

nagyságú alagsor 2. számú iroda használati jogát megszünteti és a 713/2006. (XI. 16.) sz. 
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önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert irodavezető 

Intézkedés: A helyiséghasználati szerződések aláírásra kerültek. (2007.06.14., 20) A 
Kisebbségek Háza n:nílkodtetés szempon~ából felülvizsgálatra javasolt. 

648/2007. (V. 17.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Kőbánya Sportligetben található sporteszközök használhatóságának javítását ellenőriztesse, 
pótoltassa, karbantartásukról az illetékesek gondoskodjanak, hogy azok az ott élő ifjú 
polgárok kulturált szabadidő eltöltését szolgálják. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Csomai Károly 

Hajdu Péter irodavezetők 

Intézkedés: A Kőbánya Sportligetben 6 db streetball palánk 2007. június l-jén felszerelésre 
került, a többi sporteszközzel kapcsolatban nem volt kifogás. (2007. 09. 20.) 
A kosárpalánkokat minden évben a streetball rendezvény előtt a Sportiroda költségeire a 
szervező cég felújítja. A kapuk állapota megfelelő. A pálya- kerítések a kézilabda pályák 
körül2009 tavaszánjavításra kerültek, 2010 májusában a teniszpályák burkolatát újítottuk fel. 
Karbantartási szérződéssel 2012-ig rend!!lkezünk, a határozatban foglaltak teljesültek. 
(2011.03.17.) 

1222/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre, térítésmentes 
Együttműködési Megállapodást köt a Misszió Alapítvánnyal (1194 Budapest, Viola u. 30.) 
személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatásokra, mint utcai szociális munka, 
nappali ellátást biztosító nappali melegedő és átmeneti elhelyezést nyújtó éjjeli menedékhely 
biztosításra. 
Felkéri a Polgártnestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina irodavezető 

Intézkedés: Az Együttműködési Megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 
(2008.01.17.) 
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1280/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt székhelyét a Füzér u 32. számú 
megüresedett épületet a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére biztosítja. 
Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné irodavezető 

Intézkedés: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a megüresedett épületet a 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére biztosította. A határozatról a Pataky 
Művelődési Központot és a Vagyonkezelő Zrt.-t értesítettük Közbeszerzési eljárás után a 
tervezés elkészült. Kivitelezésre nem került sor. Költsegvetési forrts:t igényel. 

130112007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a Nemzeti 
Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további öt évre (2007-1012 közötti időszflla'a) a 
kerület digitális földmérési alaptérképének használatára 1.660.800,-Ft + ÁFA bérleti díj/év 
megfizetése mellett, melynek forrása a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete. 
A Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság biztosítja további öt évre az adatbázis 
használatának a jogát, bérleti konstrukcióban az aláírás napján az ingatlan-nyilvántartással 
egyező naprakész állomány átadásávaL 
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítés végrehajtásáért felelős: Sövegjártó Ferenc 

Bajtek Mihályné irodavezetők 

Intézkedés: A megállapodás aláírása megtörtént (2008.09.18.) Főépítészi és építéshatósági 
feladatok elvégzéséhez indokoi'ff~nntartása, illetve :t'm;~ghosszabbítása2;0 13-tól is. 

1302/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 2005. december 27-én a 
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.) kötött ellátási 
szerződést újabb két család részére biztosítandó férőhelyek vásárlásával, illetve az elhelyezés 
lehetőségének kibővítésével, a Kőbányán életvitelszerűen tartózkodó családok részére. 
Felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina irodavezető 

Intézkedés: Az ellátási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. (2008.01.17.) 
A szerződés azóta is habílybari vari, mi:nden évben újratervezett kql;tségekl\el 
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1464/2007. (XII. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(19 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat és a HIT Gyülekezete, mint nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartó 
között a Bornemissza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény kö~ile:iő felvételt biztosító .iskola feladatainak ellátásába11 való részvételéről. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírására. (A megállapodás a 
jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.) 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné irodavezető 

Intézkedés: A megállapodást a Polgármester Úrral és a HIT Gyülekezet képviselőjével 
aláírattuk (2008.02.28.) 

1551/2007. (XII. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(17 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az l. ütemben ll éves 
futamidővel az alább felsorolt intézményekkel kíván részt venni a "Szemünk fénye" 
programban. 

és 

1552/2007. (XII. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete amindenkori bérleti díjat az adott évi 
költségvetésében biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a Caminus Zrt.-vel (6000 
Kecskemét, Izzó u. 2.) a "Szemünk fénye" program megvalósításához szükséges szerződést 
kösse meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerű 

Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Kovács Róbert alpolgármester 
Csornai Károly irodavezető 

Intézkedés: A munkák 2008 szeptemberére befejeződtek, az éves fizetési kötelezettség 
fenn~ll2018-ig. 

179/2008. (II. 12.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bem József 
Bajtársi Egyesület részére a Budapest X. ker, Hungária krt. 5-7. sz. alatti (volt HM-Óvoda) 
épületében kialakított 118 m2 alapterületű közösségi célú helyiségre, határozatlan időre, 
ingyenes használatot biztosít. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Csornai Károly irodavezető 
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Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént (2008.09.18.) 

253/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást köt a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel Kőbánya 
lakosságának védelme érdekében. Egyben felmondja a Magyar Katasztrófavédelmi 
Alapítvánnyal 2002. február 2-án kötött együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert az új együttműködési keretmegallapodás aláírására. (Az Együttműködési 
keret-megállapodás a jegyzőkönyv l. szám ú melléklete.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Csepregi Péter kirendeltségvezető 

Intézkedés: A megállapodás aláírásra került. (2011.03.17.) 

30112008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Lenfonó u. 12. szám alatti 7. számú, 20m2 alapterületű helyiséget a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. (ll 07 Budapest, Ceglédi út 30.) részére határozatlan időre használatba adja azzal, hogy 
azt díjfizetés nélkül kizárólag hagyatékok tárolására használhatja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Csomai Károly irodavezető 

Intézkedés: A képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t. 
(2008.05.15.) 

312/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari útiMÁV 
Zrt. tulajdonban lévő - ismertebb nevén Törekvés - sporttelepet a sporttevékenység hosszú 
távú biztosítása, valamint sportcélú fejlesztések érdekében tulajdön,ba kívánja venni. 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az illetékes szervekkel a létesítmény 
átvételével és üzemeltetésével kapcsolatban. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hajdu Péter 
Bajtek Mihályné irodavezetők 

Intézkedés: A MÁV Zrt. és a polgármester között a tárgyalások folyamatban 
vannak.(2008.12.18.) Újragondolása javasolt. 
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408/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(3 igen, 16 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodás-tervezetben nem kívánja szerepeltetni az V. fejezet 8) 
pontját. 

és 

409/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapesti Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 408/2008. 
(III.20.) sz. határozatában foglalt módosítással - együttműködési megállapodást köt a 
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő EgyesületteL (Az 
Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv l. számú melléklete) 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné irodavezető 

Intézkedés: A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő 
Egyesülettel a megállapodást Szász Csaba alpolgármester és az egyesület képviselője aláírta. 
(2008.05.22.) 

2079/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, l 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 Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosította a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális - Szabadidő 

Egyesülettel a közművelődési megállapodást. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális - Szabadidő Egyesületnek aláírás után a megállapodást megküZdtük 
(201 O. 02.15.) Újrag(ll)tJPlás: költségvetésfüggvényében 

433/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az DLLÉ
Programiroda Kht.-val kötendő együttműködési megállapodást elfogadja. Egyben 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. (Az együttműködési megállapodás a 
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jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Csomai Károly irodavezető 
Sándor Zoltán igazgató 

1686/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az DLLÉ
program keretében- a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) területén megvalósuló műfüves "futsal"-típusú 
labdarúgópálya építésére bruttó 20 M Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére oly módon, hogy az intézmény azt lD'év 
alatt visszatörleszti az intézményi bevételekből. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 

Intézkedés: A megállapodás aláírása megtörtént (2008.06.19.) Felkértük az OLLÉ 
programirodát a határozatok alapján a pálya építéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
Az előirányzat módosítása az V /18/352/2008. iktatószámon megtörtént (2009 .02.19 .) 

499/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy indítson peres eljárást a Gergely utcai lakópark II. ütem telkeinek 
visszaszerzése érdekében. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. 
megindította. (2008.06.19.) 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly 
Csomai Károly irodavezetők 

kerület Kőbányai Önkormányzat 

1078/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 

a peres eljárást 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgárrnestert, hogy a közalkalmazotti igazolványra és az ahhoz kapcsolódó kedvezményekre 
vonatkozó szabályozást dolgoztassa át, és azt javaslat formájában terjessze a képviselő
testület elé. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. október 31. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Szabó Péterné 

25 



Ronyecz Róbert főosztályvezető 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Kiadásra került a 7/2008. sz. polgármesteri utasítás a közalkalmazotti 
igazolványok kiadásával, nyilvántartásával és felhasználásával kapcsolatos szabályokról az 
önkormányzati intézményekben. (2008.12.18.) A lehetséges kedvezmények kidolgozása 
miatt átgondolása Javasolt. 

1158/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő Igazgatóját, hogy a Kőbányai Hittanos Szent György Tábor és a 
Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ napközis tábor táborozó gyermekeinek és kísérőinek 
a nyári időszakban ingyenesen biztosítsa az uszoda igénybevétel ét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vermes Albán uszodavezető 

Intézkedés: Az uszoda ingyenes igénybevétele a határozatban szereplő táborozó gyermekek 
részére biztosítva volt. (2008.09.18.) 

1243/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. F'i)v. X. ker. Ki)b. Önk. határozata- H.id(5.mód. 2009.04.30-ra 
(20 igen, egyhangú szavazattal . . .. . 337/2009.(111.19.) hat.-tal. . .... 

~-.~~: 1160/2010. (V. 20.) sz.hat.-tal- ltt-i~,:Í~~ 
A Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testületc felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelö 
Zrt.-hez a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. 
szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilv{mtatiás 
szerint a Magyar Állam kizárólagos (lll) tul<~donában, és a Fövárosi Kézműipari Vállalat 
kezelésében álló ingatimrnak - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVJ. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján - a Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkom1ányzat) részére történö ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
Egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1 )-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés 
körében ellátandó feladatai érdekében kívánja hasznosítani. 
Továbbá-- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korn1. rendelet 
50. § (2) bekezdés b) pontja alapján - vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerül ö 
költségek megfizetését. 
Továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön 
kimutatás a tulajdonviszonyokkal kapcsolatb<m. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felel ös: 
V égrehajtás elökészítésééti felel ös: 

és 
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azonnal 
Györi Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyzö 
Szarvasi Ákos föosztályvezetö 



1160/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 
1243/2008. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozatát oly módon, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzatigényléséta Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez a Budapest X. kerület 41790 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. 
szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint a Magyar Állam kizárólagos (lll) tulajdonában, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. kezelésében álló ingatlannak-az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére 
történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az ingatlant az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)-(2) és (4) 
bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés körében ellátandó feladatai 
érdekében kívánja hasznosítani. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat - az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
Egyúttal felkéri a polgártnestert a Budapest X. kerület, 41790 hrsz.-ú, természetben a 
Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kistérségi és 
költségátvállalási nyilatkozat kiadására. 
Határidő: 20 l O. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Az MNV Zrt. részére elküldtük a módosított határozatot, valamint a kistérségi 
és költségátvállalási nyilatkozatot. Válaszlevelük szerint a IV. negyedévben születik döntés a 
tulajdonba adásról. (2010.10.21.) Újragoudolása;javasolt, 

1248/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
Szárnyas utca 2/b. és a Szárnyas utca 2/c. szám alatt lévő 48-48 m2 nagyságú óvóhelyeket- a 
korábban megjelölt Pongrác út 17. sz. alatti óvóhely helyett - a Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Szervezete 5. régiója részére 5 évre'i~zóló határozott időre, állagmegóvási 
kötelezettség előírásamellett térítésmentesen használatba adja. 
Egyben 1120/2008. (VI. 19.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Szerződés megkötésre került, az óvóhelyek :átadva a Magyar Vörö~~ereszt 
Budapesti Szervezete 5. régiója számára.(2008.10.16.) A ~eriődés 20:1.2. év v~gévelléj:ár. 

129112008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Down 
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Alapítvánnyal 2005. július 13-án kötött bérleti szerződés l. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
"Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Alapítvány 2023 •. deceml:)~r 31-ig bérbe veszi 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a 38315/49 hrsz.-on nyilvántartott, 
természetben a Budapest X., Zágrábi u. 13. szám alatti oktatási intézmény rendeltetésű, 1396 
m2 alapterületű ingatlant az azon található jelenleg is oktatási intézményként működő 
felépítménnyeL" 
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés módosítása 2008. szeptember 4-én megtörtént.(2008.1 0.16.) 

1379/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009-2016. évi 
költségvetésében kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzati és Településfejlesztési 
Minisztérium által kiírt LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázatára- a támogatás elnyerése esetén 
-235M Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja, olymódon, hogy a pályázó által 
felvett hitelt a támogatási összeg erejéig 8 év alatt törleszti a hitelintézet részére. (A vissza 
nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok listája a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletét képezi.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Győri Dénes alpolgármester 
Fecske Károly vezérigazgató 
Bajtek Mihályné főosztálvvezető 

Intézkedés: Az Önkormányzati Minisztérium által hirdetett eredmény szerint a nyertes 
házak: Kada köz 1-3-5., Kada köz 7-9-11., Gyakorló utca 30-40. A kivitelezők pályáztatása 
tartjelenleg. (2009.09.24.) 

1469/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
sporttevékenység megőrzése és továbbfejlesztése érdekében Megállapodást köt a Kőbánya 
Sport Clubbal2009. január 1-jétől2012. december 31-éig terjedő időszakra. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 47 M Ft-os támogatási összeg a 2009. évi 
költségvetés be, valamint 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt 
összeg kerüljön betervezésre. (A jegyzőkönyv l. sz. melléklete a Kőbánya Sport Clubbal 
kötendő Megállapodási szerződés.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Hajdu Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A Kőbánya Sport Clubbal a megállapodást megkötöttük A támogatási összeg, 
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51.000 eFt a 2009. évi költségvetésbe betervezésre került. (2009.03.19.) Újragondolása 
javasolt. 

1678/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a HEFOP 3.1.4 "Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Dél-pesti 
Régióban" projekt eredményeinek 2013. március l-jéig támogatási szerződésben vállalt 
kőbányai fenntarthatósága érdekében az intézményi impl~:m~ntáciQt (tanultak felhasználása, 
az intézményi pedagógiai programba való beillesztése, a HEFOP 3.1. központi programban 
kifejlesztett új tartalmak és pedagógiai eszközrendszer meghonosítása) valamennyi a 
projektben részt vett intézmény vezetője biztosítsa intézményében. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szabó Péterné főosztályvezető 
Intézményvezetők 

Intézkedés: A projekt eredményeinek 2013. március l-jéig támogatási szerződésben vállalt 
intézményi implementációját valamennyi, a projektben részt vett intézmény vezetője 

folyamatosan biztosítja intézményében. (20 l O .l O .21.) 

1737/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az LKFT-2006-
LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-
LA-2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.) kódszámú társasházak részére biztosított önkormányzati 
támogatások mértékét csökkenti az állami támogatás csökkenése arányában, az alábbiak 
szerint: 

• Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról100.385.114,-Ft-ra, 
• Harmat u. 34-40.: 19.757.200,-Ft-ról18.223.638,-Ft-ra. 

Ezen módosítás érinti a 617/2006. (X. 26.) és a 622/2006. (X. 26.) számú önkormányzati 
határozatokat. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Fecske Károly ügyvezető 

Intézkedés: Az intézkedés megtörtént (200 9. 02.19.) 

1812/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztury 
Dezső Általános Iskola 207 m2 alapterületű befejező konyháját 2009. január l-jétől 5 éves 
határozott időtartamra nettó 50.000,-Ft/hó béleti díjért- 60 napos felmondási idővel- bérbe 
adja a Süllős & Süllős Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. részére. 
Határidő: 2009. január l. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A bérleti szerződés megkötése, valamint 2009. február 4-én a főzőkonyha 
birtokba adása megtörtént (2009. 03.19.) 

263/2009. (II. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro-Ma Future 
Egyesület részére határozott időre, 200 9. július l. napjától 2015. december 31-ig bérbe adja az 
Önkormányzat tulajdonát képező Budapest X. kerület Bihari út 8/c épületben található l 00 m2 

alapterületű helyiséget, Tanoda működtetése céljára. A helyiség bérleti díját 100,-Ft/m2/év + 
áfa összegben határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A Pro-Ma Future Egyesület benyújtotta pályázatát a Tanoda működtetésének 
támogatása céljából. A helyiség bérbevételének feltétele a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 
helyiségből történő kiköltözése, amely leghamarabb 2009 júliusára várható. (2009.04.16.) 
Újragondolása javasolt. 

465/2009. (IV. 2.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezzen intézkedést annak érdekében, hogy a 38303/52 helyrajzi 
számú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér 
utcaközött lévő, 29.303 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerüljön. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. május 8. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére megírtuk a kérelmet. Várjuk 
döntésüket, melynek függvényében szükség esetén újabb előterjesztés készül. (2009.09.24.) 
Újragondolása j~itusolt. 

572/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 
a Törekvés SE-vel 2009. május l-jétől 2012. december 31-éig a 2004. évi L törvény a 
sportról, valamint az önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos feladatairól és 
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támogatásáról szóló 45/2008. (X.17.) számú önkormányzati rendeletében megfogalmazott 
célok megvalósítása érdekében. 
Egyben felkéri a polgármestert a (Törekvés SE a kőbányai iskolák, intézmények részére előre 
egyeztetett időpontban biztosítsa a sportpálya használatát kiegészítést is tartalmazó) 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A Törekvés Sportegyesülettel a szerződést megkötöttük (2009.09.24.) 
Újragonllolás: szerződes megbossmb'bítása tárgyban 

575/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 19 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Kápolna u. 25. sz. alatti, 152 m2 alapterületű - a Kőbányai Ipartestület által használt -
helyiség bérleti díját 2009. május l. napjától kezdődően 15-éves;;fdőtartamra 21,-Ft/m2/év + 
áfa összegben állapítja meg azzal, hogy a bérleti díj mértéke évenként a KSH által az előző 
évre közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével emelkedik. 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 
Intézkedés: A testületi határozatnak megfelelően a módosított szerződés aláírásra került. 
(2009.09.24.) 

645/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 4 ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X., Noszlopy 
u 15-17. szám alatti ingatlant egy lépcsőben kívánja szanálni. 

és 

646/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 3 ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett 
"Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram keretein belül 400 M Ft összegű hitel
lehetőség kihasználásával, a Bp. X., Noszlopy u 15-17. szám alatti ingatlan kiürítésével 
kapcsolatosan, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. javaslata alapján 41 db X. kerületben fekvő 
használt lakás beszerzését határozza el. 

és 

647/2009. (IV. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 10 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 646/2009. (IV. 
28.) számú határozatában foglalt feladat bonyolításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza 
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meg. A 2+ l% összegű bonyolítói, illetve műszaki ellenőrzési dij- mely legfeljebb 12M Ft+ 
áfa összeg lehet- fedezetéül a 2009. évi költségvetésben a szanálási soron lévő 65 M Ft-ot 
határozza meg. 

Egyben felhívja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az eljárás lefolytatásánál a hatályos 
közbeszerzési előírásokra, valamint a hitelkeret visszafizetési határidejére legyen 
figyelemmel. 

Határidő: 2009. július 15. 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
közbeszerzési kiírás, a 3 db értékbecslés elkészítése, valamint az l db adásvételi szerződés 
megkötése után bruttó 600.000 Ft összegről szóló számlát állít ki az Önkormányzatnak. 
(2009.11.19.) 

1279/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kössön öt évre szóló (200 9. 09. O l. - 2014. 08. 31-ig) bérleti szerződést 
20.000,-Ft + áfa/hó/osztály bérleti díjjal a SZILTOP Oktatási Korlátolt Felelősségű 

Társasággal (székhelye: 2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) épületében levő helyiségek 
bérbeadására, a jegyzőkönyv l. számú mellékletében található bérleti szerződés

tervezetben foglalt feltételekkeL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A bérleti szerződést elkészítettük, aláírása folyamatban van.(2009.09.15.) 

1460/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a módosításokkal 
együtt- megalkotja a 24/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendeletét a méhnyakrák és nemi 
szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról. Költséwonzata ,evente kb. 50 MFt. 

1315/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon meghatalmazást a Jurasits Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. 
Jurasits Zsolt) részére a Népligetben található Budapest X. kerületi 38442/6 hrsz.-ú ÉSC 
sportingatlan megvásárlási lehetőségével kapcsolatos további tárgyalások lefolytatására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére a képviselő-testület döntésének előkészítése 
érdekében, az ügyvédi irodával kötött érvényes megbízási szerződés keretén belül. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A meghatalmazás átadása a Jurasits Ügyvédi Iroda részére 
megtörtént.(2009 .09 .17.) 

1727/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a 
kőbányai szülőknek, akik igényt tartanak gyermekük egészségügyi szűrésére az óvodában, 
továbbra is biztosítani kívánja ezt a lehetőséget. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ehrenberger Krisztina 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: Az önkormányzati fenntartású óvodák vezetőit a határozatról írásban értesítettük 
A felmérés megtörtént, a következő évi költségvetésbe - a tervek szerint - betervezésre kerül 
a szűréshez szükséges eszközök megvásárlásához a forrás. (2009.12.17.) 

1774/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete haszonkölcsön 
szerződést köt a Törekvés SE-vel2010. január elsejétől határozatlan időre a JEL 909 forgalmi 
rendszám ú Ford Tranzit l 005280 gépjármű üzemeltetéséről az alábbiak szerint: 

a gépjármű biztosításával, adójával kapcsolatosltpltségeket az Önkormányzat vállalja, 
az egyéb költségeket a Törekvés SE fedezi, 
az Önkormányzat évente legalább 12 alkalommal használni kívánja a járművet 

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. (A haszonkölcsön szerződés a 
jegyzőkönyv 3. sz. rnelléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtásért előkészítéséért felelős 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly főosztályvezető 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A haszonkölcsön szerződést elkészítette a Jogi Osztály, az Önkormányzat és a 
Törekvés SE részéről is aláírásra került. (2010.01.21.) Event~'tlzetési kötelezettséggel 
terhelt. 

1835/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közétkeztetés 
feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
gyermekintézményeiben, és az ételmaradék elszállítása" tárgyú hirdetmény közzétételével 
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induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Pensió 17 Kft.-t (ll 03 
Budapest, Kőér utca 1-5.) hirdeti ki, az alábbiak szerint: 

• Vállalási határidő: 2010. január 01-től2014.~decembei31-ig 
• l évre szóló nettó ajánlati ára mindösszesen: 356.297.380,-Ft. 

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, a kiírásban megjelölt törvényes 
határidő szerint. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. január 2. 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás kiírásra került, az eljárás nyertesével, a Pensió 17 Kft.
vel megkötöttük a vállalkozási szerződést. Az érintett intézmények vezetőit írásban 
értesítettük a képviselő-testület döntéséről. (2010.02.15.) 

1855/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Állomás u. 8. sz. alatti, 194 m2 alapterületű üres helyiséget a Hetednapi Adventista Egyház 
(1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) részére, kizárólag karitatív (segélyezési, szociális 
munka és egészségmegőrző programok) tevékenység céljára, hatáfezatlan időre bérbe adja. 
A képviselő-testület a helyiség bérleti díját méltányosságból 4.500.-Ft/m2/év + áfa 
összegben állapítja meg. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. december 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a bérleti szerződést megkötötte, a helyiség 
birtokba adása megtörtént. A helyiségben a bérlő időközben vizesedést tapasztalt, mely miatt 
jelezte, amennyiben a vizesedés nem kerül megszűntetésre, úgy a továbbiakban nem kívánja 
bérelni ezt a helyiséget. Jelenleg a műszaki divízió egyeztet a bérlőveL (2010.01.21.) 

1884/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása- Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, 
miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 
5.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely 
összeget nyertes pályázatesetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A fenntartási 
időszak a 20 ll. augusztus l. és a 2016. július 31. közötti időszakot jelenti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat benyújtása megtörtént. A pályázat nyert, megvalósult, 
záróelszámolás megtörtént, a feD.ftltartási idoszak :költség~tervezeD.dő. 

1886/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban 
foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében 
évi bruttó 2.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, 
amely összeget nyertes pályázat esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. A 
fenntartási időszak a 20 ll. június l. és a 2016. május 31. közötti időszakot jelenti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat benyújtása megtörtént A pályázat nyert, jelenleg megvalósítás alatt 
van, tervezendő a fennta,mási költség. 

2080/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
( 19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a M-ÉRTÉK 
Kulturális Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezet Il. fejezetének 4. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

és 

"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). " 

208112009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2079/2009. 
(XII.l7.) számú határozatában foglalt módosítással - a M-ÉRTÉK Kulturális Egyesülettel 
(1104 Budapest, Harmat u. 76. adószám: 18200250-1-42. cégbírósági bejegyzési szám: 
13.486, szárnlaszám: 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 
év~nk~nti felülvizsgálatával 200.000,-Ft/év vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
biztosít. 
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Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésébe terveztesse be a megítélt 
támogatást. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
Dr. Ronyecz Róbert 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: Az M-ÉRTÉK Kulturális Egyesülettel az együttműködési megállapodást 
megkötöttük A 20 l O. évi költségvetésébe a megítélt támogatási összeg betervezésre került. 
(2010.02.15.) 

45/2010. (1. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete támogatásának összege minden évben az 
infláció mértékével kerüljön megemelésre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés megkötésre, a támogatási összeg átutalásra került.(2010.10.21.) 
Minden évben a költségvetésb~ a döntés alapján tetwezésre kerül. 

52/2010. (1. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az orvosi rendelők műszaki, jogszabályi, szakmai előírások és a 
szolgáltatások megfelelőségének, a működés gazdaságosságának figyelembevételével - az 
alábbi orvosi rendelők tekintetében - készíttessen szakvéleményt, 5-éves felújítási 
ütelll1ezéssel, melyre 5 millió Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetésében: 

• ll 05 Gergely u. 26. felnőtt háziorvosi rendelő 
• ll 06 Hárslevelű u. 19. felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő 
• ll 06 Kerepesi út 67. felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő 
• 1101 Kőbányai út 47. gyermek fogászat 
• ll O l MÁV telep 3 9. (Hungária krt. 1-3.) felnőtt háziorvosi rendelő 
• 1101 Pongrác út 19. felnőtt háziorvosi rendelő 
• 1101 Salgótarjáni út 47. gyermekorvosi rendelő 
• ll 08 Újhegyi sétány 13-15. felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő, gyermek fogászat 
• 1107 Üllői út 128. felnőtt háziorvosi rendelő 
• ll 07 Üllői út 136. gyermekorvosi rendelő 
• ll 05 Zsivaj u. 2. felnőtt, gyermek háziorvosi rendelő 

Határidő: 2010. május 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 
dr. Molnár Andor Eü. Szolg. vezető 

Intézkedés: A képviselő-testület által megszavazott 5 millió Ft sajnos nem került 
betervezésre a 20 l O-es költségvetés be. A V agyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési 
Bizottság tartalékkeretéből kértünk a feladat elvégzésére 5 millió Ft-ot, és ezt követően nyílt 
eljárású pályázatot írtunk ki a szakértő cég kiválasztására. A Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság 502/2010 (VI.l6.) számú döntése alapján a REORG
CONSULT Kft.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést a feladatra. A szakvélemény elkészült, 
mely előterjesztésre kerül az illetékes bizottságok elé. A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
jelentése szerint a kötelezettségvállalás 1053 sorszámon kinyomtatásra került 4.812.500.-Ft 
értékben. (2010.10.21.) 

179/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a módosításokkal 
együtt- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint használatba adó és a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint használatba vevő között megkötendő 3 db Skoda 
gyártmányú gépjárműnek a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére történő 

használatba adásáról szóló szerződést jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a használatba adásról szóló szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Ács Péter kapitányságvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírása megtörtént A három gépjármű a rendőrség részére 
ünnepélyes keretek között - a 2010 március 18-i képviselő-testületi ülés megkezdése előtt
átadásra került. (2010.04.20.) Fizetési kötele~ettségl!t je~~nthet. 

953/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület (1055 Budapest, Szent István körút l.) részére a 2010. évi egyesületi 
tagdíj címen bruttó 50.000,-Ft összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a tagsági díj összege a következő évtől kerüljön 
betervezésre a költségvetésbe. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Hajdu Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: Az V /18/82/20 l O. ügyiratszámon az előirányzat módosítása, valamint 20 l O. 
május 26-án a tagdíj átutalása a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület részére megtörtént 
Újr3gondolás: költségvofizatadmiatt 
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1158/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzatigényléséta Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez a Budapest X. kerület, 41203/45 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, 
Kissörgyár utcában található, kivett garázs megnevezésű, 1437 m2 alapterületű, az ingatlan
nyilvántartás szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
(lll) tulajdonában lévő ingatlanon található, néhai Markovics György által felépített, és a 
Magyar Állam által örökölt 15 m2 alapterületű garázsnak - az állami vagyonról szóló 200 7. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján - a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat - az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
Egyúttal felkéri a polgármestert a Budapest X. kerület, 41203/45 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos kistérségi és költségátvállalási nyilatkozat kiadására. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A MÁV Vagyonkezelő Zrt.-t a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály a Polgármester nevében írt levélben tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről, 
valamint arról, hogy további egyeztetés szükséges a közmű- és út- előírásoknak megfelelő 

kiépítésének MÁV általi átvállalásáróL (Jelentés: 2010.10.21., 2011.03.17., 12.15., 
2012.03.22.-értékbecslére vár) tifj!l1agondolá.,a jav;asolt. 

1527/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Wolf 
Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári V éde l em, Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 

ht!iyis~gha*'ználati szetiZmil'est jóváhagyja. (A helyiséghasználati szerződés a jegyzőkönyv 3. 
sz. melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 

dr. Neszteli Istvánjegyző 

Hegedűs Károly aljegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A WolfPolgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel 20 l O júliusában megkötöttük a helyiséghasználati szerződést a 41 O 14/8. hrsz. 
alatt nyilvántartott, természetben az 1105 Budapest, Maláta utca 8. szám alatti épületben 
található összesen 365m2 alapterületű helyiségekre és az 1495 m2 alapterületű udvarrészre, 
határozatlan időre. (2010.10.21.) 

és 
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1528/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Wolf 
Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári V éde l em, Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. (Az együttműködési megállapodás a 
jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A Wolf Polgárőrség, Speciális Mentők, Polgári Védelem, Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel az együttműködési megállapodás aláírásra került. A támogatás esedékes részének 
átutalása megtörtént. (20 l O .l O .21.) Fizeté$i köteleztyttséget;,j'elent 

2740/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között a térfigyelő-rendszer működésének 
biztosításáról 20 l O. március 4-én létrejött és 20 l O. augusztus 31. napján módosított 
Együttműködési Megállapodás módosítását. (Az együttműködési megállapodás módosítása 
a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 
Egyben felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Tóth Béla mb. kapitányságvezető 
Banez Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került. 
(2011.04.21.) Együttműködési Megállapodás aláírása megtörtént (2010.04.20.) 
Folyamatos fizetési kötelezettséget jel~nt. 

2794/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt évre szóló 
(2011. január l-jétől 2015. december 31-éig terjedő időre) közművelődési megállapodást köt 
a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal (l 088 Budapest, Múzeum krt. ll.) az 
önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében. (A Közművelődési 
Megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe az Alapítvány 10 M Ft 
összegű támogatása kerüljön betervezésre. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Intézkedés: A szerződés aláírásra került, a prograrnek szervezése folyamatban van. 
(2011.03.17.) Új:ragondolás: költségvetés függvényében 

2863/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Mikro Voks szavazórendszerhez csatlakozó EDtR Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszert 
megvásárlására bruttó 131.000,-Ft keretösszeggel, valamint a szükséges karbantartására havi bruttó 
50.000,-Ft bérleti díjjal kétéves időtartamra. A szükséges forrást a 201 O. évi költségvetés 15. sz. 
mellékletében a pályázatok önrészére céltartatékba helyezett összeg terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint az 
évenkénti költségvetésbe történő betervezésére, és a pályázat kiírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V /18/3 93/20 l O. ügyiratszámon megtörtént 
A pályázat lezajlott, a nyertessel a szerződéskötés megtörtént (2011.02.17.) Az: EDtR
ttend~zer' fejlesztése,, lellft~ ... · ~züksége~, a'i~u,. hatékony L,'~űköd~shez, '~~lyre 
kltltsegtakarékosság és m~gterülés sze~pontjainak '~gyelemf),evételével ni~.cs lehetőség, 
így a szerzi)~és lejártát követően (2013.1'1\t negyedévfannak megújítása nem intlokolt. 

192/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési megállapodást a Centrum TV Magyarország Kft.-vel 
(TVIO)- heti 30 perces műsoridő, 42 megjelenés biztosításával -havi 1.700.000,-Ft + áfa 
összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Jogi Osztály 
Jelentés: Az együttműködési megállapodást megkötöttük a 194/2011. (III. 17.) határozatban 
foglaltak figyelembevételével. (2011.09.15.) 
Kiegészítés: A Centr1.1mTelevízió Mag~~t,:9rsztíg Kft.~~~~ (1195 13udapes~, l3atiliyány utca5.) 
kötött m.űsorkés.zítési szerződés 2012. mijus 31-én lej:~, ezért 2012. június lljétől 2014. 
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decembe:r)l~ig tartó határozott időre újabb ~~erző~ést kötöttfu:ik a cég~~l, a havidíj továbbra 
is havi. l 700 OOO Ft ;t;~fá 

193/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kössön együttműködési megállapodást a Rádió 17 Kft.-vel havi 200.000,-Ft + 
áfa összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Jogi Osztály 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodást megkötöttük a 194/2011. (III. 17.) 
határozatban foglaltak figyelembevételével. (2011.09.15.) 
Kiegészítés: A Rákostn:e:~te Rádi p és Műsor$zolg!iltató t\Jt)\t~l (ll,Q3 Budapest, Kgér u. 5.) 
kötött,~g~ttműködési megálla.p&las.2QJ2. május 3l,.én lej~, ezért20i2. június 1-jét()12014. 
def€ml:Jer 31-ig tartáhatározQtt időre Íijabb szerződé~tkötöttünk a céggel, a havidíj továbbra 
is flaví #00 ·OOO Ft + áfa. 

248/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról szóló Társulási megállapodást 
elfogadja. 
Felkéri a polgáriDestert a Társulási megállapodás aláírására. 
Határidő: 2011. április 22. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jogi Csoport 

Intézkedés: A Társulási megállapodás ünnepélyes aláírása 2011. május 12-én megtörtént 
(2011.06.16.) A társulási szerződés alapján évente fiZet~~ikitelezettséggel jár. 

576/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Torna Clubbot a 2011. évben- együttműködési megállapodás keretében- 15 millió forinttal 
támogatja a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására a 3.) 
pontjának alábbi kiegészítésével együtt: 

a Ferencvárosi Torna Club a népligeti uszoda használatát térítésmentesen 
biztosítja a kőbányai iskolák részére hetente l O órában, 2 sávban, 
a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja az atlétika pályát kerületi sportrendezvényekre, 
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a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja önkormányzati rendezvényre a népligeti sportcsarnokot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V /18/200/20 ll. ügyiratszámon megtörtént A 
támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás összege 2011. július 5-én kiutalásra 
került.(2011.09.22.) Újragpnd(}lá:s: költségvetés függvén1é1>e11 

579/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület 
Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást módosítja- az 
577/2011. (VI. 16.) önkormányzati határozatával befogadott módosítások elfogadásával-és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 
Határidő: 2011. június 24. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jogi Csoport 

Intézkedés: A módosító okirat határidőben aláírásra került. (2011.09.22.) Ji;vente fiZetési 
kötelezettséggel járó döntés; 

822/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Da 
Vinci Projekt 2011-2012. évi megvalósulásának programját, költségtervezetét, valamint a 
Wolverhamptoni Felnőttképző Intézettel kötendő megállapodást elfogadja, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A projekt elindult, a megállapodás angol nyelvi fordítása elkészült, az 
aláírás folyamatban van. (2011.10.20.) Újragoud&lásf költségvetés fiiggvény~I~D 

920/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Hárslevelű u. 17. szám alatti (hrsz.: 42526/379), 26 m2 alapterületű földszintes 
helyiséget és a hozzá tartozó 26 m2 pincei tárolót a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. 
kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére határozatlan időre, 3 
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hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 

a használó köteles megfizetni. 
Határidő: 2011. november l. 
Feladatkörében érintett: gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Intézkedés: A szerződ~skötés a helyiség haSZilálatha adás4rol. megtörtént (20 12.03 .22.) 

955/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
összhangban a Képviselő-testület 747/2011. (VIII. 25.) határozatával, az ún. "S l" területre 
tervezett ARTlO projekt részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez bruttó 100 
millió Ft-ot biztosít az alábbi ütemezésben: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében meghatározott feladatok terhére 
bruttó 25 millió Ft-ot, a 2012. évi költségvetés terhére bruttó 75 millió Ft-ot biztosít. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. melléklete 5.1. (beruházási 
feladatok) pontját, a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.3. pontja- Egyedi tárgyéven belüli 
közszolgáltatási megbízások- alapján, az ún. "S l" területre tervezett ART l O projekt részletes 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése feladattal egészíti ki. Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
előzőekben leírt módosítással a 20 ll. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását írja 
alá. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a bruttó 75 millió Ft forrás 2012. évi költségvetési rendeletben történő 
betervezésére. 
Határidő: előirányzat-átcsoportosítása: 2011. november 30. 

éves közszolgáltatási szerződés módosítása: 20 ll. 
december 15. 

Feladatkörében érintett: 

összeg tervezése: 2012. évi költségvetés 
összeállítása 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 2012. 
december l 7. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
Jogi csoport 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetés terhére az előirányzat módosítása az V /09/50/2011. 
ügyiratszámon megtörtént Az ügyintézés, illetve a szerzŐCiésmódosítás aláírása folyamatban 

OO''···"•ii:r···;;p~·"'"·' ·!IIF-
van. t~~rent~S:z~*V'f:!:9:1t!'r;:~1J 
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956/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely 
parkkal kapcsolatban - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a Geon System Kft.-vel -
készíttetett, környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervét elfogadja, mely szerint: 

1.1 El kell végezni a meglévő gázleszívó rendszer felújítását, biztosítani kell az 
üzembiztos műk:ödtetést; 

1.2 Meg kell terveztetni, majd annak megfelelően el kell végezni a gázleszívó 
kiterjesztését a gázképződés teljes területére, valamint a manitoring rendszer 
bővítését a lakótelep irányába; 

1.3 Meg kell erősíteni a terület őrzését és ellenőrzését; 
1.4 Meg kell oldani a gázleszívó rendszerek, gázfigyelő kutak és vízfigyelő kutak 

rendszeres, heti gyakorisággal történő mérését és a mérési eredmények elemzését; 
1.5 El kell végezni a szánkódomb-építés rekultivációs rendezését. 

2. A Képviselő-testület a Gergely-parkkal kapcsolatban készíttetett környezetvédelmi 
felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtásához az Önkormányzat 20 ll. ev1 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet ll. mellékletében a KÖKERT 
Kft. költségvetési sorról 30 OOO eFt-ot, a 15. mellékletében a köztisztviselők (felm. idő, 
végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.) költségvetési sorról 32 500 eFt-ot, a "bányagödör 
növénytelepítési munkáira" költségvetési sorról 37 500 eFt-ot biztosít beruházási célú 
pénzeszközátadással a céltartalékok felszabadításával egyidejűleg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a további bruttó 146 500 eFt forrás 2012. évi költségvetési rendeletben 
történő tervezésére, továbbá a beruházási célú pénzeszközátadással kapcsolatos megállapodás 
megkötésére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Gergely-parkkal kapcsolatban a 
szakértő és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által szakmailag indokolt intézkedéseket azonnal 
tegye meg. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Gergely parkkal 
kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi felelősség megállapításának lehetőségét. 
Határidő: a szükséges intézkedések megtétele: azonnal 

előirányzat átcsoportosítása: 20 ll. november 30. 
intézkedési terv végrehajtása 2012. december 31. 
összeg tervezése: 2012. évi költségvetés összeállítása 
a felelősségre vonási eljárás kezdeményezésére: 2012. március 31. 
megállapodás aláírása a pénzeszközátadására: 20 ll. december 9. 

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 

Intézkedés: A szerződés szerinti jelentést a KT 2012. szeptember 20-ai ülésén tudomásul 
vette, véérebajtás rolyamatbs 2012. decernper 31-ig. 

957/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "KMOP-
5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című projekt Támogatási Szerződését, annak feltételeit jóváhagyja, s 
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felkéri a polgármcstert a Támogatási Szerződés aláírására, továbbá a projekt bankszámlájának 
megnyitására. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című a projekt megvalósításához, a közbeszerzési eljárások kiírásához és 
az önerő biztosításához a 2012. évi kiadások előirányzatának fedezetét az átmeneti 
költségvetés terhére biztosítja 324 240 OOO Ft összegben. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 
létrejött, a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" projekt megvalósítását szabályozó V árasrehabilitációs Közfeladat 
Ellátási Keretszerződés l. mellékletének aktualizálását a közreműködő szervezet által 
támasztott feltételeknek megfelelően az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a 
polgármestert, hogy a V árasrehabilitációs Közfeladat Ellátási Keretszerződés módosítását írja 
alá. 
Határidő: bankszámlanyitás 2011. november 30. 

fedezetbiztosítás 2012. január l. 
szerződésmódosítás 2012. december 31. 

Feladatkörében érintett: polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A projekt bankszámlájának megnyitása megtörtént A 2012. évi átmeneti 
költségvetés a projekt kiadásainak fedezetét biztosítja. (Jelentés: 2012.01.19.) 
1386/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-5.2.5/A-1011 KMR kódszámú "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 
segítő programok" című pályázati konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, 
miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi maximum 
bruttó 2.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely 
összeget nyertes pályázatesetén a 2013--20.17 .. évi költségvetésekbe l:?et~rvez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A határozatnak megfelelően a szükséges forrás az adott években 9etervezésr~ 
kell, hogy kerüljön. 

1387/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- megerősítve az 
1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat- a TÁMOP 5.2.5 B-1011 KMR kódszámú 
"Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázatán Ifjúsági 
Információs Iroda létrehozásával indul, egyben vállalja annak a pályázatban meghatároz0tt 
ötéves fel:mtartásl'kőtelezett~égét. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért: 

Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Ronyecz Róbert 
Hajdu Péter 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az Ifjúsági Információs Iroda 2010. szeptember l-jén megkezdte működését. 

2063/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Ihász utcai 
sporttelep téríté:smentes h~ználatát az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-
9.) részére a bentlakásos rehabilitációban részesülő szenvedélybetegek részére hetente két 
alkalommal biztosítja délelőtt 9-11 között labdarúgó mérkőzések céljából azzal, hogy ez idő 
alatt a felügyelet biztosításáról és az állagmegóvásról az Alapítvány köteles gondoskodni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A megállapodás elkészült, aláírás végett az Emberbarát Alapítványnál van. 
(2010.11.18.) 

2589/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Schweigert Anett 1105 
Budapest, Maláta köz 4. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem: 30.411, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3xiO hónapon keresztül a 
2011/2012. tanév, a zül2/2@;13. tanév, és a;ű13/2014i'~anév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2590/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Seirneci Bernadett 
ll 06 Budapest, Gyakorló u. 17. IX./57. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem: 34.067, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3 x l O hónapon keresztül 
a 2011/2012. tanév, a 20l2f2013.tanév, és a 2013/2014. tan(fv időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

46 



és 

259112010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Grosz Bernadett ll 06 
Budapest, Hatház u. 7. Ill./304. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem: 37.147, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3xl0 hónapon keresztül a 
201112012. tanév, a 2D12/2013. tanév, és a 2013/2014. tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2592/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Bajor Anita 1101 
Budapest, Luca köz 4. fsz.l. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem: 48.621, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3 x l O hónapon keresztül a 
2011/2012. tanév, a 2912/2015. tariev: esa 2013/2014, tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2593/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Tóth Fruzsina ll 04 
Budapest, Harmat u. 158. 3/20. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem: 52.797, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3 x l O hónapon keresztül a 
201112012. tanév, a 2012/2013. tanév, és a 2013/2014~tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2594/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Tóth Levente 1104 
Budapest, Harmat u. 158. 3/20. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem: 52.797, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3xiO hónapon keresztül a 
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2011/2012. tanév, a 2~'f2/20q .. tané;v,.&s a 2013/2014. tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2595/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Kiss Ferenc 1107 
Budapest, Balkán u. 16. 1./3. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem: 55.052, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3 x l O hónapon keresztül a 
2011/2012. tanév, a 2012/20q.~.~~éVi,:és a 2013/2014. tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
és 

2596/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati "B" típusú Ösztöndíjra pályázók közül Mayer Anikó Klára 
1105 Budapest, Mádi u. 9. szám alatti lakos részére (a családban az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem: 67.884, -Ft) havi 5.000,-Ft ösztöndíjat biztosít 3 x l O hónapon keresztül a 
2011/2012. tanév, a 2012/2013. tanév, és a 2013/2014. tanév időtartamára. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázati bírálati lapok elkészültek és továbbításra kerültek, a pályázók 
értesítése a döntésről megtörtént (2011.01.20.) AZ• ösztöntifjak öss~ege az á<Jott 
költségvetési évben tervezendő. 

Testvérvárosi kapcsolatok 

34/2007. (1. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat 
(26 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a német 
nyelv oktatásának fejlesztésére testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezze. 
Határidő: 2007. december 31.- H.időt módosította a 954/2008. 

(VI.19.) sz. hat. 2008. dec.31-re 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné irodavezető 

Intézkedés: A német nyelvoktatás fejlesztésére a testvérvárosi kapcsolat kialakítását 
kezdeményező előterjesztést a képviselő-testület a 2009. április 16-ai ülésén tárgyalta, és a 
607/2009.(IV.l6.) számú határozatával nem támogatta a Harmat Nyugdijas Klub és a 
Széchenyi István Általános Iskola közös kezdeményezését. (2009. 09. 17.) 

93/2008. (1. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Balánbányán járt 
delegáció beszámolóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy készüljön terv a 2008. évre vonatkozóan az együttműködés 
konkrét formáira. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. március l. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ronyecz Róbert irodavezető 

Intézkedés: Az együttműködési szerződés megkötésre került. (2011.03.17.) 

95/2008. (1. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Palermóban elhatározott együttműködés kereteinek a kidolgozásában 
vegyen részt. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. március l. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ronyecz Róbert 
Szabó Péterné irodavezetők 

Intézkedés: Palermo Önkormányzata az együttműködést pályázati forrásból kívánta 
finanszírozni, amely nem valósult meg. (20 ll. 03.17.) 

708/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a felvidéki Párkány Város Önkormányzat 
(Mestsky úrad, 943 13 Stúrovo, Námestie Siobody 1.) polgármesterével, kezdeményezzen 
tárgyalásokat a további együttműködés lehetséges területeiről, és nyilvánítsa ki szándékát a 
testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról. 
Határidő: 

Felelős: 

kapcsolatokért 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
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87/2012. (II. 23.) KÖKT határozat 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyelországi 
Jaroslaw (37500 Jaroslaw, Rynek 1.) városával együttműködési megállapodást köt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására a 
határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2012. március 23. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás aláírása a lengyelországi Jaroslaw városával 
2012. március 22-én megtörtént (2012.04.19.) 

Tervek, koncepciók 

458/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ 2007. január l-jétől 2013. 
december 31-ig szóló továbbképzési tervét jóváhagyja. !0:,~.;.2013. évekre még terv sem 
szerepel, .igy költségvonzat sem. 

924/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
"Kőbánya Hazavár Program" elindítását. Jóváhagyja az a helyzetelemzést és koncepciót, 
valamint a cselekvési tervet az abban foglalt határidőkkel és felelősökkel. (A cselekvési terv 
2008 júniusáig határozott meg feladatokat.) 

211/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a módosításokkal 
együtt -jóváhagyja a közoktatási döntés-előkészítést szolgáló Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 és a Közoktatási 
Intézkedési Terv 2010-2016 című dokumentumban foglaltakat. 

385/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ 
2007-2013-ra szóló továbbképzési tervének módosításátjóváhagyja. 

756/2010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kőbányai Tehetségsegítő Stratégia című dokumentumot. KQ.tségvonzattal jár, de a 
ütemterv nem hatarozza meg a mértékét. 
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2012. évtől kötelezettséget meghatározó határozatok, évente fizetési kötelezettség vagy 
a költségvetés tervezésekor a döntés felülvizsgálata szükséges 

17/2012. (1. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
közrendjének és közbiztonságának védelmében, a Kőbányán élők biztonságérzetének javítása 
céljából az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint 2012. március l-jével, határozatlan 
időre Együttműködési megállapodást köt az ALFA Polgárőr Egyesülettel (ll 02 Budapest, 
Állomás u. 25. VI/24., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 60217/2009. szám alatt, 
képviseli: Kőrösi Csaba elnök). 
2. Az ALFA Polgárőr Egyesület köteles negyedévente írásos jelentést készíteni 
tevékenységéről a Képviselő-testületnek. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. március l. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Jogi Csoport 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás 2012. február 15-én aláírásra 
került.(2012.03.22.) Éven1~ fizetési kötelezetts'éggel járó döntés. 

86/2012. (Il. 23.) KÖKT határozat 
(13 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély 
Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium (l 0 89 Budapest, 
Dugonics utca 17-21) fenntartójával, a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal (1089 
Budapest, Dugonics utca 17-21; képviselő: Tóth Mária Magdolna kuratóriumi elnök) a 
593/2011. (VI. 16.) KÖKT határozat alapján megkötött közoktatási együttműködési 
megállapodást, közös megegyezéssel, 20 ll. december 31-ei hatállyal megszünteti a határozat 
l. melléklete szerinti tartalommal. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Esély 
Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium (l 0 89 Budapest, 
Dugonics utca 17-21) fenntartójával, a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal (1089 
Budapest, Dugonics utca 17-21; képviselő: Tóth Mária Magdolna kuratóriumi elnök) 
eg)rü.Wtnűködési megállapodást Jcöt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

Intézkedés: A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány a határozatról értesítést kapott. A 
közoktatási együttműködési megállapodás megszüntetése, valamint az aktuális megállapodás 
két példánya kiküldésre került. (2012.04.19.) 
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104/2012. (II. 23.) KÖKT határozat 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 20 fő 
kőbányai értelmi fogyatékos ellátására - 2012. január l-jétől 2017. december 31~ig tartó 
időtartamra nappali ellátás (l 500 Ft/ nap) és átmeneti gondozás (2 OOO Ft/ nap) szolgáltatás 
biztosítására- vonatkozó ellátási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal a 
nappali ellátásra és átmeneti ellátásra a szerződéskötés megtörtént (2012.04.19.) 
115/2012. (III. 22.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (1105 Budapest, Ihász utca 24.) a Budapest X., 
Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon a 
társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be a 
Magyar Kosárlabda Szövetséghez sportcsarnok építése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeres benyújtása érdekében 
adjon ki tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy 
a) a Magyar Állam az elnyert támogatás összegéig 15 évre szólóan önálló jelzálogjogot 
jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra és a létrejövő sportcsarnokra a 
sportcélú hasznosítás biztosítása érdekében és 
b) az ingatlanon a KDSE sportcsarnokot építhessen azzal, hogy az elkészül ő létesítményen 
tulajdonjogot nem szerez, az az Önkormányzatot illeti. 
3. A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat önrészét, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet ll. mellékletének 41. soráról történő előirányzat-átcsoportosítással biztosítja az l. 
mellékletben foglalt megállapodás alapján bruttó 144M Ft összegben a KDSE részére. 
4. A Képviselő-testület a pályázatban nem elszámolható munkálatok elvégzéséhez (a meglévő 
aszfaltborítású sportpálya bontásához) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet ll. 
mellékletének 41. soráról történő előirányzat-átcsoportosítással további bruttó 6 M Ft összeget 
biztosít a KDSE részére a mellékletben csatolt megállapodás alapján. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. mellékletben foglalt tartalommal a 
megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázatot beadta a KDSE. A megállapodás aláírását követően az önrészhez és 
a pályázatban el nem számolható munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 150 M Ft 
átutalása megtörtént A tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került. (2012.05.17.) 
Kiegészít~s: · a pályázat elbírálása ,még folyamatban :Vatt1, Újra;~ondolás: költségvet~s 
függvényében 
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129/2012. (III. 22.) KÖKT határozat 
(13 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást köt a LÉLEK-program megvalósítása kapcsán létrejövő szakmai 
együttműködés biztosítása érdekében a Baptista Szeretetszolgálattal a határozat l. melléklete 
szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
2. A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 
hajléktalanokkal kötendő megállapodás alapelveit, valamint a határozat 3. melléklete szerinti 
tartalommal a LÉLEK-pont házirendjét 
(A határozat 1-3. melléklete a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület és a Baptista Szeretetszolgálat közötti együttműködési 
megállapodás aláírásra került. (2012.05.17.) A LÉLEK-pr()gram műliödési 
ldiltségei a 20103. évi kijltségvetésbe terv'ezésre keml, a Baptista Szeretetszolgálatta1 
k@tött együttműködési szerződ:ésnek nincs. pénzügyi vönzata. 

136/2012. (III. 22.) KÖKT határozat 
(ll igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodás keretében l O OOO OOO Ft összeggel támogatja a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítványt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pontja 2. 
sorának terhére. 
2. A Képviselő-testület a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal kötött Közművelődési 
Megállapodást módosítja akként, hogy a Megállapodás l. pontjában törlésre kerül az 
évenkénti támogatás összege, valamint a 7. pontban a felmondási idő három hónapról egy 
hónapra csökken. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgáriDestert az együttműködési megállapodás és a 
Közművelődési Megállapodás módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal az együttműködési megállapodást 
megkötöttük, a Közművelődési megállapodást módosítottuk, ezek Lendvai György által 
aláírva 2012. április 24-én érkeztek vissza. (2012.05.17.) Újragondolá:s: ,költség\l'etés 
függvényébC'n 

238/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az általános 
mentési feladatok, valamint az Önkormányzat területén az Önkormányzat és intézményei 
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részére biztosított mozgóőrségi, rendezvénybiztosítási feladatok ellátása céljából a határozat 
l. mellékletében foglalt tartalommal 2012. június l-jével, határozatlal;l időre Együttműködési 
megállapodást köt a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (székhelye: 2626 Nagymaros, Tégla utca 19., adószáma: 23486227-2-13, 
cégjegyzékszáma: 13-09-149551, képviseli: Grécs László ügyvezető). (Az együttműködési 
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2012. június l. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás megkötésre került.(2012.09.20.) 
239/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Budapest X. kerület, 
Hungária körút 5-7. szám alatti ingatlanon lévő helyiség- és területhasználat 
térítésmentes biztosításáról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hungária krt. 5-7. szám alatt (hrsz: 3 8900/ll) lévő épületben található átmeneti szálló 
helyiségben biztosít elhelyezést a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Hungary Ambulance Mentőszolgálat, székhelye: 
2626 Nagymaros, Tégla utca 19., adószáma: 23486227-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-
149551, képviseli: Grécs László ügyvezető) részére mentőállomás céljára 2012. június l-jétől 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötéséveL 
2. A Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az átmeneti 
szálló jobb oldali, 16,25 m2 alapterületű szobáját és a pince részen található 16 m2 területű 
raktárat használhatja kizárólagosan, a 13,28 m2 alapterületű konyhát, a 20,74 m2 alapterületű 
közlekedőt és az összesen 14,24 m2 alapterületű fúrdőhelyiséget (WC, zuhanyozó), valamint a 
3,3 m2 alapterületű pincelejárót közösen használhatja az átmeneti szállón elhelyezett 
személyekkel. Az ingatlan udvarát a mentőrobogó és a mentőgépkocsi elhelyezése és 
közlekedése céljából használhatja. 
3. A helyiség és a területrész térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiségre 
eső közüzemi, őrzé~~.:takaritási és karbantartási díjaka~, valamint:iitzudvar 6:k~rt) fenntartási 
költségeit a Természetes Gyógyítás Alapítvány részére az ÖDJs;ormányzat fizeti meg 
területll:llányosan. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június l. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A használati szerződés megkötésre került, a helyiséget birtokba 
adtuk.(2012.09.20.) 

311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladatellátási szerződés elfogadásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkozó 
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orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződést a 469/1. módosító javaslat 
figyelembevételével - a határozat l. melléklete szerinti, a fogorvosok feladat-ellátási 
szerződését kiegészítő külön megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 
2012. július l-jei hatálybalépési időponttal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések l. 
mellékletében a Megbízott által ellátandó orvosi körzetet az egészségügyi alapellátás új 
körzeteit 2012. július l-jei hatállyal megállapító önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
határozza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 
3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 3. táblázatának l. 
során szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint 2. során szereplő összegből szerződés 

felmondása folytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztosít a fogorvosok által kötendő 
feladat-ellátási szerződés IV.ll. pontja és az azt kiegészítő külön megállapodás alapján 
fogorvosi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a 
megállapodás 3. pontja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatok elbírálásának, a 
fogorvosi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indokolt sorrend 
meghatározásának jogát átruházza a Népjóléti Bizottságra azzal, hogy a Bizottság a 
pályázatok elbírálása során vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakmai 
véleményét. 
4. A Képviselő-testület a határozat 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítását a hatáskörváltozás tekintetében készítse elő. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. 
(IV. 16.) határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás 
praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, 
csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
viseli. 
Határidő: 2012. június 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 5 é'v;r~,, szóló g0pműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az egészségügyi 
alapellátás praxisai vonatkozásában. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

A fogorvosi észközök beszerzé~e az Eu. Szolgálat)013. é;viköltségvetését terheli. 

315/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel egységes informatikai rendszer 
kiépítéséről szóló megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajcsy
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet számára 3 746 500 Ft támogatást biztosít megállapodás 
alapján a kórház informatikai rendszere és az alapellátásban alkalmazandó Nauticom-rendszer 
összehangolásához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 19. soráróL 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe terveztesse be a felnőtt háziorvosok informatikai rendszerhez történő 
kapcsolódása egyszeri licence-díjának (38 háziorvos x 30 OOO Ft+ áfa) költségvonzatát. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/7112012. ügyiratszámon megtörtént, a 
2013. évi költségvetés tervezés alatt áll. (2012.09.20.) Az Eü. Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének készítésekor tervezi a döntés pénzügyi vonzatát. 

34112012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázaton történő 
indulásról 
(13 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola, a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola, a Kőbányai Szent László Általános Iskola a T ÁMOP-
3.1.4-12 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhíváson részt vegyen. A 
Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat, továbbá a költségvetési forrás tisztázásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-vel a megbízási díj csökkentése érdekében arra tekintettel, hogy 
egyidejűleg több pályázati dokumentáció összeállítására és benyújtására kerül sor. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A pályázathoz anyagi tátnogat~s szúkséges 

344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club érvényes jégpálya létesítése iránti pályázatának 
támogatásáról 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 127/2012. (III. 22.) 
KÖKT határozatában biztosított támogatási összegről megállapodást köt a White Sharks 
Hockey ClubbaL 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikeres pályázat megvalósításának 
folyamatossága érdekében a 2013;.,2Ut4. évekre a White Sharks Hockey Club Egyesület 
részére évi 20 OOO OOO Ft támogatás költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjék. 
3. A Képviselő-testület a jégpálya helyszíneként biztosítja a Kőbányai Sportközpont Budapest 
X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti ingatlanán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrészt 
4. A Képviselő-testület az Ihász utcai teniszpálya és sátor új helyszínét a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területénjelöli ki. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás alapján a 20 OOO eFt 2012. július ll-én 
átutalásra került. A határozati kivonatot az Egyesület elnöke átvette. (2012.09.20.) 

350/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
az egyes szociális alapszolgáltatások megszervezéséről és forrás biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Örökifjak 
Idősek Klubjának (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) működtetésével (idősek nappali 
ellátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával 2012. október l-jétől megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját. 
2. A feladatellátással kapcsolatos l. melléklet szerinti nagyértékű, valamint a feladatellátáshoz 
szükséges kisértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
2012. október l-jével átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október l
jétől a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátáshoz kapcsolódó 
álláshelyeinek számát 4 fővel csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. október l. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali ellátás 
feladatátadásával kapcsolatosan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 2 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklet l. 
pontját l 197 240 Ft-tal, a 6. melléklet 2. pontját 304 648 Ft-tal, 6. melléklet 3. pontját 
2 512 277 Ft-tal csökkenti a 9. melléklet 10. sor előirányzatának megemelése mellett. A 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 27.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet l. pont 61. sorát 875 OOO Ft-tal csökkenti a 4. melléklet 
bevételi kiesések ellensúlyozása költségvetési sor előirányzatának egyidejű csökkentése 
mellett. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 
segítségnyújtás, étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatások feladatának ellátását 2012. október l-jétől áthelyezi a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 1104 Budapest, Mádi u. 86. szám alatti székhelyére. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

J. melléklet a 350/2012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 
AK"b' . s . , o anyai ztvarvany Kf , d' k 'T' ' t'k" t, . k" "k t. reszere ata asra eru o nagyer e u argyt esz oz o 

Karton Megnevezés 
2007/395 Asztal fénymásolóhoz 
200711877 Kanapé 
2007/2497 Szőnyeg 

200712696 Bojler 
200713372 Takarító kocsi 
2007/5637 Villanytűzhely 

200715847 Hűtő Zanussi 
200716225 Melegentartó pult 
2011/103 Számítógép konfiguráció 

382/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a kerületi úszásoktatással összefüggő feladatokról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

Azonosító 
110104042 
110807007 
120901023 
140201003 
170809001 
210301004 
210503105 
211701006 
180322266 

l. A. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1104 Budapest, 
Kápolna tér 4.) technikai álláshelyének számát 2012. október 1-jétől25-ről26 főre növeli. _Az 
álláshelyre 323 807 forint (ebből bér+ járulék: 283 464 Ft, cafetéria +járulék: 40 343 Ft) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 6. során rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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5. melléklet az előterjesztéshez 

II. 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Főépítészi Csoport 

2385/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy ismételten kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál az Örs vezér 
terén P+R parkoló megépítését 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A hatályos Kerületi Szabályozási Terv tartalmazza a P+R parkoló 
kialakításának előírását. A Fővárosi Önkormányzattal folytatott 
egyeztetéseken folyamatosan jeleztük és jelezzük a parkoló szükségességét. 
(Jelentés: 2011.01.20., 03.27., 10.,20., 11.15.) A Főépítészi csoport jelzése 
alapján a határozatban foglaltak végrehajtásra kerültek. 

678/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 677/2011. (VII. 7.) határozatában megjelölt játszóterek 
vonatkozásában, a felújítást követően, írjon ki pályázatot azok elnevezésére. 
Határidő: a felújítást követően 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: Az Óhegy parkban kialakítandó Csősztorony játszóváros a 963/2011. (XI. 
17.) KÖKT határozat alapján nem épül meg, a Bársonyvirág utcai játszótér . 
felújítására kiírt közbeszerzési eljárás sikertelen volt. Ezt követően a 
költségvetésben a forrás visszarendezésre került. A Bihari utca - Balkán 
utca lakótelepi játszótér felújítása és névadás megtörtént. A Kékvirág 
játszópark hivatalos átadását 2012. május 23-án tartották. 
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Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

353/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a pályázatíró Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Szerződésből eredő fizetési 
kötelezettség forrásának biztosításáról 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet 28. soráról (Pályázatok ömésze) bruttó 8 millió Ft-ot 
felszabadít, a 6. melléklet 3. pont 2. soráról (Polgármesteri Hivatal) bruttó l 023 OOO Ft-ot 
biztosít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítás az V/09/11/2012. ügyiratszámon megtörtént. 

358/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek betegszabadságra és felmentésre járó 
kifizetése céltartalékának felszabadításáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 14. mellékletének 3. soráról felszabadít 5 168 758 Ft (4 069 888 Ft 
személyi juttatás + l 098 870 Ft járulék) összeget. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítás az V/18/94/2012. ügyiratszámon megtörtént 

Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

84/2012. (II. 23.) KÖKT határozat 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a CG&Partners Kutató és Szolgáltató Kft.-vel kezdeményezzen 
tárgyalást a vállalkozási díjra vonatkozóan a vállalkozási szerződésben foglaltak elmaradása, 

60 



illetve hiányos teljesítése miatt, mivel az elkészített Kőbányai Egészségtérkép szakmailag 
nem kielégítő. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a CG&Partners Kutató és Szolgáltató Kft. által elkészített 
Kőbányai Egészségtérképet a cég referenciaként felhasználja. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

aSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: A tárgyalások alapján a módosított vállalkozási díj megállapításra, majd 
kifizetésre került. 

Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

940/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány székhelyeként a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori székhelye Gelenleg: ll 05 Budapest, Kápolna 
tér 4.) kerüljön bejegyzésre. 

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében bruttó 300 OOO Ft összeget biztosít a 
Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány részére, mely összeget az 
alapítvány bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés bemutatásáig céltartalékba helyezi. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert a szükséges intézkedés megtételére, valamint 
arra, hogy a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be a bruttó 300 OOO Ft összegű 
támogatást. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület 384/2012. (IX. 20.) KÖKT határozatában elfogadta a 
megállapodást. Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/116/2012. 
ügyiratszámon megtörtént. 

22/2012. (l. 19.) KÖKT határozat- ~~~H()~JI~ a 245/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással- l fő érintettség révén nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kertilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky 
1:~va Magyar Angol Két 'l'anítási Általános Iskola 1105 Budapest, Bánya utca 32. szám 
alatti székhelyét határidövel, az osztályok összevonása nélkül 
átköltözteti az ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. szám alatti telephelyre a Köbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által megadott felújítási program (B-verziója) szerinti bruttó 217 OOO OOO 
forint költséggel, azzal, hogy a fűtésrendszer (kazánok) későbbi bővítési lehetőséggel kerüljön 
megterveztetésre. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a felmerülő költségeknek az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséröl szóló rendelet tervezetébe történö betervezéséröl. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az átköltöztetéshez szükséges munkák megkezdése: azonnal 
az átköltöztetés végső határideje: 2012. augusztus 31. 
a költségek betervczése: a 2012. évi költségvetés 
összeállításának határidej e 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: A 217 millió forint a 2012. évi költségvetésben szerepel, az eddigi kifizetés 
137 091 336 Ft. A Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola augusztusi költöztetése megvalósult. A 2012/2013. nevelési
oktatási év a Kápolna tér 4. szám alatti épületben megkezdődött. 

334/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a 2012/2013-as tanévben a napközis csoportok számának meghatározásáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as 
tanévben a napközis csoportok számát az általános iskolákban a határozat l. melléklete szerint 
állapítj a meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Iskola 

Bem József Ált. Isk. 

Fekete István Ált. Isk. 

Harmat Ált. Isk. 

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Új 
székhely) 

2012. augusztus 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

J. melléklet a 334/2012. (VII 5.) KÖKT határozathoz 

Napközis 
csoportok 

száma (db) 

6 

13 

13 

ll 

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői 
8 

út) 

J anikovszky Éva Ált. Isk. o 
(Kápolna tér) 

Kada Mihály Ált. Isk. és 
12 

Gyermekek Háza Óvoda 
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Ker esztury Dezső Ált. Isk. 

Ke rtvárosi Ált. Isk. 

Ko 
Kés 

mplex Ovoda, Alt. Isk. 
zségfejlesztő Speciális 

akisk. és Szakszolg. Közp. Sz 

Szé chenyi István Ált. Isk. 

Sze nt László Ált. Isk. 

Sze rvátiusz Jenő Ált. Isk. 

ö ss ze sen 

10 

8 

14 

17 

18 

10 

140 

Inté zkedés: A határozatról az intézmények értesítése megtörtént A 2012/2013. nevelési
oktatási évre készített tantárgyfelosztásban az igazgatók a melléklet szerinti 
csoportokkal számoltak. 

343/ 2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
aK" obányai Aprók Háza Óvoda csoportbővítéséről 

igen, egyhangú szavazattal) (16 

l. B udapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
ok Háza Óvoda csoportjainak számát a 2012/2013. nevelési évtől egy csoporttal 
növeli, és 2012. augusztus 27-ei hatállyal a határozat l. melléklete szerint kiadja az 
mény alapító okiratot módosító okiratát, illetve a határozat 2. melléklete szerint az 
éges szerkezetű alapító okiratot. 

Apr ' 

meg 
intéz 
egys 

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Aprók Háza Óvoda engedélyezett létszámát 2012. 
sze p tember l-től 3 fővel 49,5 főre megemeli. 

3. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározottak végrehajtására a személyi juttatásokra 
3 940 forintot, a munkaadót terhelő járulékokra 391 617 forintot, munka- és védőruha
tásra 70 800 forintot, a tárgyi feltételek biztosítására 4 71 O 500 forintot, az egyéb 
ödtetés dologi fedezetére 134 366 forintot biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
ányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. évi (ll. 27.) önkormányzati rendelet 
mellékletének 2. sora (képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 

l 46 
jutta 
műk 

Kőb 

13. 
4. A 
a köl 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
tségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Hatá ridő: 2012. augusztus 31. 
Fel a datkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Inté zkedés: Az Aprók Háza Óvoda alapító okiratának módosításáról a Magyar 
Államkincstár értesítése megtörtént Az óvodákban a Képviselő-testület által a 
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korábban engedélyezett létszámhoz képest három fővel megemelt álláshelyekhez 
szükséges pénzösszeg felszabadítása után a Gazdasági és Pénzügyi Iroda az 
pénzügyi intézkedést megtette. Az előirányzat módosítás az V /18/89/2012. 
ügyiratszámon megtörtént. 
A tomaszoba csoportszobává történő alakítása augusztus hónapban megtörtént. 

345/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Herczeg Istvánnét 
bízza meg a Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával2012. augusztus 1-jétől2017. július 31-ig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
magasabb vezetői pótlékát 46 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

és 

346/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetiné Mezei 
Gabriellát bízza meg a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 55 700 Ft-ban magasabb vezetői pótlékát 46 OOO 
Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

és 

347/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kuhn Andrást 
bízza meg a Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat utca 196-198.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus l-jétől 2017. július 31-ig terjedő 
határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 67 914 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 
76 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések 
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megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. augusztus 31. 
humán szakterületért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: Az intézmények vezetőinek kinevezése megtörtént, a Magyar Államkincstár 
hiánypótlási felhívására a Képviselő-testület a kinevezések kezdő időpontját 
a 396/2012. (IX. 20.) KÖKT határozatával 2012. szeptember l-jére 
módosította. 

348/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Szakmai Szolgáltató Központ intézményvezetői 
pályázatának elbírálásáról 
(1 O igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bátomé Páhoki 
Zitát bízza meg a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Szakmai Szolgáltató Központ (1108 
Budapest, Sibrik M. út 76-78.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2012. augusztus 30-
ától 2017. július 31-ig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét, valamint a további szakképzettségért járó illetménynövekedését, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg, a 
magasabb vezetői pótlékát 40 OOO Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: humán szakterületért felelős alpolgármester 

az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: A kinevezés és a hozzá tartozó adminisztratív munkák elvégzése, valamint az 
intézmény átadás-átvétele megtörtént. 

355/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a tanulói tankönyvtámogatás összegének felosztásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint dönt a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. ev1 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 22. sora 
(Ingyenes tankönyvtámogatás) terhére. 
2. A Képviselő-testület a tanulók ingyenes tankönyvellátásához szükséges további 624 OOO Ft 
kiegészítést biztosít a Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 
27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

65 



l. melléklet a 35512012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 

mgyenes 
Iskola tankönyvtámogatás 

összege 

Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) l 440 OOO Ft 
Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196.) 2 832 OOO Ft 
Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 2 748 OOO Ft 

Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) l 968 OOO Ft 
Janikovszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Üllői u. l l 8.) l 080 OOO Ft 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 2 292 OOO Ft 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) l 440 OOO Ft 

Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) l 332 OOO Ft 

Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) l 800 OOO Ft 

Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér l.) 3 744 OOO Ft 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) l 632 OOO Ft 

Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) l 560 OOO Ft 

Szent László Gimnázium (Kőrösi Csoma Sándor út 28.) 2 100 OOO Ft 

Intézkedés: Az előirányzat módosítás az V/18/92/2012. ügyiratszámon megtörtént Az 
intézményeket a döntésről értesítettük. 

356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatási összegének felosztásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint dönt a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátásának támogatásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai 
Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklet 24. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület a szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátásának 
támogatásához szükséges további 23 167 Ft kiegészítést biztosít a Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. sora 
terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2012. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Iktatási, Informatikai Csoport vezetője 
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l. melléklet a 356/2012. (VIII 23.) KÖKT határozathoz 

szakmai, tanügy-
igazgatási 

Iskola 
informatikai 

feladatok 
támogatásának 

összege 
Bem József Ált. Isk. (Hungária krt. 5-7.) 414 750 Ft 
Fekete István Ált. Isk. (Harmat u. 196.) 807 917 Ft 

Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 889 OOO Ft 
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Kápolna tér 4.) l 264 083 Ft 

Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u. 27-29) 714 583 Ft 

Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) 582 167Ft 

Kertvárosi Ált. Isk. (Jászberényi u. 89.) 504 583 Ft 

Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) 736 167Ft 

Szent László Ált. Isk. (Szent L. tér 1.) l 080 333 Ft 

Szervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) 707 583 Ft 

Komplex Ált. Isk. (Gém u. 5-7.) 230 417 Ft 
Szent László Gimnázium (Kőrösi Csoma Sándor 

l 400 583 Ft 
út 28.) 

Intézkedés: Az előirányzat módosítás az V/18/101/2012. ügyiratszámon megtörtént Az 
intézményeket a döntésről értesítettük. 

Aljegyző 

352/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervének 2. módosításáról 
(14 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 
az alábbi sorral egészül ki: 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése 
Előzetesen becsült 

nettó érték Ft 

1.2.2. 427 millió forint beruházási hitel felvétele 160 OOO OOO 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
II.2.1. pontja az alábbira módosul: 

Sorszám 

11.2.1. 

Tervezett beszerzés megnevezése 

KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az 
energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 

Általános Iskolában" című, és a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-
0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda- Bölcsőde és 
az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" 

című pályázathoz műszaki ellenőri feladatok elvégzése 
L_ ____ -L __________ _ 

Előzetesen becsült 
nettó érték Ft 

8 450 OOO 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
1.2.1. pontja az alábbira módosul: 

Sorszám Tervezett beszerzés megnevezése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1.2.1. telefonos rendszere kiépítése, üzemeltetése és vezetékes 

távközlési szolgáltatás nyújtása 
~----~-----------

Előzetesen becsült 
nettó érték Ft 

89 208 660 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének 
11.2.9. pontja törlésre kerül. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

az aljegyző 

Intézkedés: A módosítás a közbeszerzési tervbe beépítésre került, az érintettek 
tájékoztatása, illetve az önkormányzati honlapon történő közzététel 
megtörtént. 

Ll _________________ Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 

202/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Révész Máriusznak Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban betöltött tagságáról 
2012. április 19-ei hatállyal történő lemondását. 
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi Mácsik Andrásnak Gazdasági Bizottságban és 
Pénzügyi Bizottságban betöltött tagságáról201 2. április 19-ei hatállyal történő lemondását. 
3. A Képviselő-testület Mácsik Andrást a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjává 2012. április 19-ei hatállyal megválasztja. 
4. A Képviselő-testület Marksteinné Molnár Juliannát a Gazdasági Bizottság tagjává 2012. 
április 19-ei hatállyal megválasztja. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Szervezési és Ügyviteli Csoport vezetője 

Intézkedés: A határozatban foglaltaknak pénzügyi vonzata nincs, a bizottságok további 
zavartalan működése érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. 

391/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának tagságában történő változásról 
( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember 20-ai hatállyal Szökröny Tamást visszahívja a Gazdasági Bizottság tagságábóL 
2. A Képviselő-testület a 2176/2010. (X. 14.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 
és 

392/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának tagságában történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 
20-ai hatállyal a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjává Kacsmarcsik György Istvánnét 
megválasztj a. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 
és 

393/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának tagságában történő változásról 
( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
szeptember 20-ai hatállyal Bakondyné Eperjesi Erikát visszahívja a Népjóléti Bizottság 
tagságábóL 
2. A Képviselő-testület a 2200/2010. (X. 14.) KÖKT határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 
és 

394/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának tagságában történő változásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 
20-ai hatállyal a Népjóléti Bizottság nem képviselő tagjává Tubák Istvánt megválasztja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jegyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoportjának vezetője 
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Intézkedés: A Magyar Államkincstár felé jeleztük a bizottsági tagságokban történő 
személyi változásokat, továbbá előkészítettük a szükséges eszközök és 
jogosultságok igénybevételét, így a két új bizottsági tag eskütételt követően 
munkáját zavartalanul meg tudja kezdeni. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

1702/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata - Hat.idő mód.: 
2009.06.30-ra 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 337/2009.(111.19.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot és folytasson tárgyalásokat a 
Canteni Kőbányai Textil Kft.-vel és a Fővárosi Önkormányzattal a Budapest X. ker., 
Vaspálya utcai vízvezeték-hálózat korszerűsítése és fejlesztése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Cantoni Kőbányai Textil Kft. a további hosszú távú vízbiztosítástól 
elzárkózott. Ezért a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel egyeztettünk. Ennek 
eredményeként a Vízművek Zrt. lebonyolításában és költségén a nyár 
folyamán megépült a Vaspálya utcai vízvezeték, melyről az önkormányzati 
ingatlanok vízellátásának kiépítése a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt részéről 
folyamatban van. (2009.09.24.) Kiegészítés: Ideiglenes vízhálózat kiépítése 
megtörtént 

175/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 911/2011 (IX. 
22.) KÖKT határozatát úgy módosítja, hogy az alábbi táblában felsorolt garázsokat kiveszi 
az értékesítendő közül: 

Hatház u. 1-11. 3 921 0/8/H/2 14 900.000,-Ft 

39210/8/H/4 14 900.000,-Ft 

3 9210/8/H/5 14 900.000,-Ft 

3 9210/8/H/6 14 900.000,-Ft l 

39210/8/l/2 14 900.000,-Ft 

39210/8/I/5 14 900.000,-Ft 

3 9210/8/1/7 14 900.000,-Ft 

1 Füzér u. 54/a. 38977/3/B/1 24 1.700.000,-Ft 

Korponai u. 12. 38945/0/D/2 14,44 800.000,-Ft 
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1

_H_a_rm_a_t _u_._2_61_a_. --+--4_1_33_2_15_1B_I_12 ____ t ______ 1_6+-------_ 1.000.0~?-'-~ 
41332/51B_Il __ 5 __ +----- 2_1_r--------------1.4oo.ooo,-F_~ 

>-i H_a_rm_a_t _u._4_2. ____ j_4_1_3_0 __ 1~2_1_A_Il_6_--t _______ 1_7+---- _________ 1.1 00.000,-F!_j 
1 

41301/2/A/17 17 1.100.000,-Ft 
f---------+--------+-------t--------- --
Román u. 2. 41796/0/C/54 13,8 900.000,-Ft 
-------------+-------+------+----------

Gergely u. 17. 

Salamon u. 4. 

41796/0/C/55 13,8 900.000,-Ft 

4175110/A/2 16,38 1.000.000,-Ft 

41855/0/B/8 20 1.200.000,-Ft 
f---------+-------+------+-------------

41855/0/B/9 20 1.200.000,-Ft 
--+---

41855/0/B/12 20 1.200.000,-Ft 
---

41855/0/B/14 20 1.200.000,-Ft 
r---------t---------

41855/0/B/15 20 1.200.000,-Ft 

41855/0/C/18 20 1.200.000,-Ft 

41549/0/A/7 15 900.000,-Ft 
---f----------+------4----------

41549/0/A/8 15 900.000,-Ft 
---

41985/0/A/2 16,76 1.100.000,-Ft 

1 

Kelemen u. 5. 

1----------+-------+------
1 Petrőczy u. 42. 

-1----------------+----- -- -------------

41985/0/A/3 16,76 1.100.000,-Ft 
- -+--------

Kada u. 98. 42087/5/B/3 28,53 1.900.000,-Ft 
1--------+--------+----- --
Gyömrői út 42. 42206/0/A/12 19,25 1.1 00.000,-Ft 

----

Gergely u. 82-88. 41671/9/1/98 14,9 900.000,-Ft 

Bányató u. 2-6. 42309/39/ A/99 20,34 1.300.000,-Ft 
------+------f------+-----------~ 

Összesen: 32.600.000,-Ft 
---------

Határidő: 2012. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az alábbi táblában 
szereplő garázsokat az aktualizált érték alapján javasolt eladási áron ajánlja fel a bérlőknek 
megvásárlásra és azokkal a bérlőkkel, akik ezt az árat elfogadják, kössön adásvételi 
szerződést. 

42309/39/ A/3 13 900.000,-Ft 

Bányató u. 8-10. 42309/40/A/2 20,34 20 1.300.000,-Ft 1.604.000,-Ft 

Bányató u. 12-14. 42309/411 A/50 12,54 13 900.000,-Ft 1.043.000,-Ft 

Lenfonó u. 2-4. 42309/38/A/93 20,34 20 1.300.000,-Ft 1.604.000,-Ft 

42309/38/A/94 12,62 13 900.000,-Ft 1.043.000,-Ft 

42309/38/A/96 20,34 20 1.300.000,-Ft 1.604.000,-Ft 

Lenfonó u. 10-12. 42309/36/A/51 20,34 20 1.300.000,-Ft 1.604.000,-Ft 

42309/36/ A/52 12,54 13 900.000,-Ft 1.043.000,-Ft 
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l 

----+------20_,3_4+--________ 2_0 i---~---~1.300.000,-Ft l 1.?_0~0-~0,-Ft ! Szövőszék u. 2-4. 142309/30/A/46 

----+----1_2_,4_6+-______ 12 __ 800.000,-Ft l--------962.000,-Ft 
1 

i 42309/30/ A/48 
: 
i 
i-~------

42309/30/A/93 20,34 20 1.300.000,-Ft l __ 1!'_~~.000,-Ft l 
12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 

l 

l ------+-----+---------1--------- -------------, 
12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft l 

- ---- ----~1 

-+ 42309/30/A/94 
~------ I4Ú09/30/A/95 

---

l Szövószék u. 6-12. 42309/29/ A/49 

42309/29/ A/96 --+-----~~--:~:+---- ~~ 
1

·:~6~~~:~:: l ::::;:::::~;-:-! 
----~----t---------+-----1----~--f------- ----j 

12 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft! Szövőszék u. 14-16. 42309/31/A/1 

Dombtető u. 10-12. 

Tóvirág u. 2-4. 

--------+-----1-2+-----12-+----8-00-.000,-Ft 962.000,-F~ 42309/31/A/3 

42309/4/A/50 

42309/50/A/1 

42309/50/A/3 

12,54 

12 

12 

13 

12 

12 

900.000,-Ft 1.043.000,-Ft 
----+------1 

800.000,-Ft 962.000,-Ft 

800.000,-Ft Tóvirág u. 2-4. 
-------r------+--------~~--~----+-------

962.000,-Fj 

962.000,-Ft l 42309/50/A/50 12 12 800.000,-Ft 
-------1-------~----i---------l-----~ó virág u. 6-8. 

--~-----~~---j 

42309/49/A/1 12 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 
l---------+------+-----+------1---------+--------~ 

Tóvirág u. 10-14. 42309/48/A/45 12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 
--- ------~ 

42309/48/A/47 12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 
--- -----------

42309/48/A/92 12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 
~---1---- ------j 

42309/48/ A/95 12,46 12 800.000,-Ft 962.000,-Ft 
-

42309/48/A/142 

Szölövirág u. 2-6. 42309/45/A/98 
---~------+---1_2,_46~~----1_2_r-~---8_o_o._oo __ o,-Ft~- --~~;~~ 

20,34 20 1.300.000,-Ft l 1.604.000,-Ft 
r--
Szölövirág u. 8-10. 42309/46/A/52 r--------+-------+---2_0,34 20 1.300.000~i-~604.000,-Ft 

L_ ______ __L _____ __L ________ ___l_ö_ss_ze_s_en_: __ l___3_o_.s_o_o._o_o~o~!~~~oo,-Ft 1 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozatban feltüntetett garázsok közül a táblázatban vastagon jelzettek 
kerültek értékesítésre összesen nettó 4 480 400 Ft összegben. A többi 
garázsra vonatkozóan vagy nem volt vásárlási szándék, vagy egyáltalán nem 
érkezett válasz. 

A végrehajtott határozatok száma időrendi sorrendben összeg_ezve: . 
l 

1702/2008. (XI. 20.) 334/2012. (VII. 5.) 353/2012. (VIII. 23.) 

2385/2010. (XI. 18.) 343/2012. (VII. 5.) 355/2012. (VIII. 23.) 
r-- ---

678/2011. (VII. 7.) 345/2012. (VIII. 23.) 356/2012. (VIII. 23.) 

940/2011. (X. 20.) 345/2012. (VIII. 23.) 358/2012. (VIII. 23.) 
---"--

22/2012. (I. 19.) 346/2012. (VIII. 23.) 391/2012. (IX. 20.) 
r-- -- -- --------- ----

84/2012. (II. 23.) 347/2012. (VIII. 23.) 392/2012. (IX. 20.) 
- --------~------ -

i 175/2012. (IV. 19.) 348/2012. (VIII. 23.) 393/2012. (IX. 20.) 
--

120212012. (IV. 19.) 352/2012. (VIII. 23.) 394/2012. (IX. 20.) 
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III. 

HAT ÁRIDÖMÓDOSÍTÁS 

267/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a Kutyaürülék-gyűjtő és kutyafuttató kialakításáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 

6. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 3 7. szám előtt kutyafuttató 
létesítésének és kutyaürülék-gyűjtők kihelyezésének lehetőségét vizsgáltassa meg. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: Folyamatban van a kerületben lévő kutyafuttatók vizsgálata (kutyaürülés
gyűjtő, kerítés). A vizsgálat eredménye alapján állítható össze javaslat a 
Képviselő-testület részére a kutyafuttatók fejlesztésére, felújítására. 

7. melléklet az előterjesztéshez 

IV. 

FOL Y AMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

1558/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV-terület által határolt terület 
érvényben lévő 39/2001. (IX.l8.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Kerületi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálatát rendeli el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata során 
beterjesztett keretövezet módosítási javaslatot a Főváros Közgyűlés 

elfogadta. 2011. december 6-án egyeztetésre került sor, ahol véglegesítésre 
kerültek a beépítési paraméterek, valamint a Településrendezési 
szerződésben foglalt beruházói kötelezettségek. Ezt követően fejezhető be a 
terv, és kezdhető meg a jóváhagyást megelőző államigazgatási egyeztetés. 
(Megkérve: 2008.12., 2009. Ol., 03., 2011.12.15.) 
Jelenleg is folyamatban van. 
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74/2009. (1. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete háromoldalú 
megállapodást köt- az OTP Ingatlan Zrt.-vel és a Terasz Park Kft-vel- a Budapest X. ker., 
Somfa u. - Ceglédi út - Balkán u. kereszteződésében körforgalmi út kiépítésére vonatkozóan, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 

Montvai József 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A Képviselő-testület a módosított megállapodást 2009. március 19-én 
ismételten tárgyalta. A 339/2009. (III.19.) KÖKT határozatában 
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. (2009.04.16.) 
Kiegészítés: a szerződés aláírása és körforgalom megépítése megtörtént, 
azonban a Terasz Park Kft. tartozik 18 MFt-tal, amire tekintettel a 
felszámolását kezdeményeztük a Fővárosi TörvényszéknéL A felszámolási 
eljárás 2012. június 6-án elrendelésre került, még nem jogerős. 

1295/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy forduljon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a (Népliget) 
3 844211 O hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányadának a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerülése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
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. 

Intézkedés: A tulajdoni hányad iránti kérelmünket megküldtük a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére. (2009.09.17.) 
A Képviselő-testület 2012. októberi ülésére kerül előterjesztésre. 
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1511/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatt 
felépítendő 80 férőhelyes bölcsőde hiányzó pénzügyi fedezetének megteremtéséhez szükséges 
hitelfelvétel biztosítására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. november 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A képviselő-testület döntése alapján a 2010. évi költségvetésben a kiépítéshez 
szükséges anyagi fedezet biztosításra került. (20 l O .l 0 .21.) 

745/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X. ker., 
Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelepen lévő úthálózatot abban az esetben tudja 
átvenni tulajdonba és kezelésbe, amennyiben a MÁV Zrt. vállalja a szükséges közmű és út 
előírásoknak megfelelő kiépítését, melynek alapján kiadható a közútkezelői hozzájárulás. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A MÁV Vagyonkezelő Zrt.-t a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály a Polgármester nevében írt levélben tájékoztatta a képviselő
testület döntéséről, valamint arról, hogy további egyeztetés szükséges a 
közmű- és út- előírásoknak megfelelő kiépítésének MÁV általi 
átvállalásáról. (2010.05.20.) Jelenleg is folyamatban van. 

847/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kárpótlási jegyek értékesítésére 
készíttessen testületi előterjesztést. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A kárpótlási jegyek értékesítése nem történt meg, névértékük l 404 eFt, az 
előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Iroda még ebben az évben elkészíti. 
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1314/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A határozattal a Képviselő-testület a Fővárosi Bíróság előtt a Bp. X. ker. MÁZSA PLAZA 
ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó polgári peres eljárásról szóló tájékoztató tudomásulvételéről 
döntött. 

Intézkedés: Jelenleg a peres eljárás folyamatban van. 

940/2011. (X. 20.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Kőbányai ÁSZOK- Tehetségeket Támogató Alapítvány székhelyeként a 
Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori székhelye (jelenleg: ll 05 Budapest, Kápolna 
tér 4.) kerüljön bejegyzésre. 

2. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében bruttó 300 OOO Ft összeget biztosít a 
Kőbányai ÁSZOK - Tehetségeket Támogató Alapítvány részére, mely összeget az 
alapítvány bejegyzéséről szóló jogerős bírósági végzés bemutatásáig céltartalékba helyezi. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtétel ére, valamint 
arra, hogy a 2012. évi költségvetésbe terveztesse be a bruttó 300 OOO Ft összegű 
támogatást. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék a hiánypótlási eljárás lefolytatását 
követően bejegyezte, a Képviselő-testület céltartalékba helyezett 300 OOO Ft 
összegű támogatásának kifiZetése még nem történt meg, arra csakabejegyző 
végzés bemutatása után kerülhet sor. (Jelentés: 2011.12.15., 2010.02.23., 
04.19., 06.21.) 
Kiegészítés: A Képviselő-testület a 384/2012. (IX. 20.) KÖKT határozatában 
felszabadította a 300 OOO Ft-ot, illetve elfogadta a megállapodást. 

1008/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újköztemető 
előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy 
az alábbi tartalommal kössön megállapodást a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságával: 
az Önkormányzat a Budapest X., Vaspálya utca 57. II. 14. szám alatti, a Vaspálya u. 58. II. 

ll. szám alatti és a Maglódi út 38. I. ép. l. 4. szám alatti lakások tulajdonjogát átadja a 
Magyar Állam részére az Öri Szállón lakók elhelyezése érdekében; 

az Önkormányzat a továbbiakban is térítésmenetesen biztosítja a Fegyház és Börtön 
főbejárata előtti közterület használatát, amely terület fejlesztésére a Fővárosi 
Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján biztosított bruttó 210M Ft-ból kb. 33M 
Ft+ áfa összeget fordít. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 705/2011. 
(VII. 7.) határozatát visszavonja. 
Határidő: megállapodás megkötésére 2012. január 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A megállapodás aláírásához az MNV Zrt. hozzájárulása szükséges, 
amelynek bonyolítása folyamatban van. (Jelentés: 2012.02.23., 06.21.) 

1013/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre 
álló tervek alapján saját forrásból nem kívánja megépíteni a Budapest X. kerület, Téglavető 
utca 36. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő mentőállomást. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Országos 
Mentőszolgálattal annak érdekében, hogy a Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám 
alatti ingatlanon kialakítandó mentőállomás beruházási költségeihez a Mentőszolgálat is 
járuljon hozzá, vagy az eredeti megállapodásban foglalt költségekkel kerüljön sor a 
megépítésre. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2011. április 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére előterjesztés készül a 
határozatban foglaltak visszavonására, illetve az ingatlan másirányú 
hasznosítására vonatkozóan. 

1024/2011. (XII. 15.) KÖKT határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Liget téri Szolgáltatóházhoz kapcsolódó aluljáró hasznosításával kapcsolatban felkéri a 
Polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy a Fővárosi Önkormányzat vegye vissza az aluljáró 
tulajdonjogát. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

felelős 

Intézkedés: Kezdeményeztük az ingatlan tulajdonjogának átadását, választ még nem 
kaptunk levelünkre. (Jelentés: 2012.02.23., 05.17., 09.20.) A mai napig sem 
érkezett válasz. 
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133/2012. (III. 22.) KÖKT határozat 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Külső-Üllői úti Református Egyházközség (Budapest X., Bihari u. 9/c) részére a Budapest X. 
kerület, Bihari u. 8/c szám alatt található, önkormányzati tulajdonú pince 2. és 3. számú 
tárolóját határozatlan időre, az ott élő hátrányos helyzetű családokat segítő szociális 
használtruha bolt létesítése céljából térítésmentesen, a rezsiköltség megfizetésének 
kötelezettségével használatba adja a helyiségek felújítását követően. 
2. Az l. pontban meghatározott helyiségrészek felújításának költségét, 668 151 Ft + áfa 
összeget a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében a 
Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére biztosítja külön 
megállapodás megkötésével a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. számára. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
megállapodás megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: előirányzat átcsoportosítása, megállapodás megkötése: azonnal 

használatba adás: a felújítási munka végeztével 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az átcsoportosítás megtörtént, a felújítás folyamatban van. (Jelentés: 
2012.05.17., 09.20.) 

153/2012. (III. 22.) KÖKT határozat 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
alábbi - törzsvagyoni körbe tartozó - ingatlanok feladatellátáshoz kapcsolódó térítésmentes 
elcseréléséhez Budapest Főváros Önkormányzatával. 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átadja a következő ingatlanokat 
Budapest Főváros Önkormányzata részére: 38403/3, 38928/3, 38928/6, 38928/8, 38929/2, 
38930, 40688/5, 38442/3, 042855, 042846 hrsz. 
3. Budapest Főváros Önkormányzata átadja a következő ingatlanokat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat részére: 38315/77, 42094114, 42424/2, 42300/6, 42300/7, 
39031114 hrsz. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötése érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg, ezt követően a megállapodást írja alá. 

Határidő: 2012. július 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk a Fővárosi Önkormányzatot, 
azonban a BKK létrejöttével újabb elcserélendő ingatlanok merültek fel és 
ezek pontosításáig a Főváros nem kíván megállapodást kötni. (Jelentés: 
2012.09.20.) 
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154/2012. (lll. 22.) KÖKT határozat 
( 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Kőbányai Önkormányzat közötti ingatlancserékről döntött. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk a Fővárosi Önkormányzatot. 
A Főváros még további ingatlanokat ajánlott fel cserére, ezért az 
egyeztetések folytatódnak. 

174/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "80 férőhelyes 
bölcsőde helyének kijelöléséről szóló tanulmánytervről és az ebből adódó további feladatok 
meghatározásáról" szóló beszámolót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát a 8 gondozási egységből álló bölcsőde 
megépítésére, és annak helyéül jelen beszámoló alapján a Halom utca 33. szám alatti, 
41460/21 hrsz.-ú ingatlant jelöli ki. 

3. A Képviselő-testület az előkészítő és terveztetési feladatok ellátásával (telekalakítás, építési 
engedélyes és kiviteli tervkészítés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. A tervezési 
feladatok ellátásához szükséges 20 OOO e Ft + áfa összeget a 20 ll. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelettervezet biztosítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. április 30. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A 2012. évi költségvetésből 4 964 500 Ft kifizetés történt. A tervezési 
feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás október elején 
kezdődik. 

195/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, 
hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest X. kerület, Felső-rákosirétek elnevezésű 
természeti kincsekben gazdag terület 42805/1-90, 42807/1-172 kivéve a lápterületi 
védettséget, 42824, 42826, 42827, 4282911-2, 4283111-6, 42832, 4284511-3, 42847/1-7, 
42849/2-5, 42851, 42852, 42856/2-10, 42858/1-8, 42859 hrsz.-ú ingatlanokon fekvő részét 
nyilvállítsa helyi jelentőségű védett természeti területté. 
Határidő: 2012. április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X. kerület alábbi terének, 
parkjainak, fasorainak és intézményi parkjának kerületi helyi védettség alá helyezése 
előkészítésének érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg: 
l. Gutor tér és a Cserkesz utca- Kerecseny utca- Gergely utca- Hollóház utca- Gutor tér által 
határolt terület 
2. Dausz Gyula park 
3. Csősztorony park (Ihász park) 
4. Dér utca menti Fraxinus excelior (magas kőris) fasor 
5. Kozma utcai Celtis occidentális (nyugati ostorfa) fasor 
6. Körösi Csoma Sándor sétányon található Pyrus calleríana ( díszkörte) fasor 
7. Rákos-patak árapasztó területe 
8. Fővárosi Vízművek Zrt. Ihász utcai telephelye 
Határidő: 2012. június 21. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A tárgyi témában készült előterjesztést, valamint a 195/2012. (IV. 19.) 
KÖKT határozatot 2012. május 7-én megküldtük Tarlós István 
főpolgármester úr részére. A Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Főosztálya a védetté nyilvánítási eljárást megindította, melynek keretében a 
Rákosi-réteken 2012. szeptember 5-én helyszíni szemlére került sor. 
(Jelentés: 2012.06.21., 09.20.) 
Kiegészítés: l. pont vonatkozásában: a Főpolgármesteri Hivatal 
megindította a védetté nyilvánítási eljárást, a 2. pont folyamatban. 

213/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az Önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez a Budapest X. kerület, 41447 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Ihász utca 

28. szám alatti, "kivett közpark" művelési ágú, 41 652 m2 területű, az ingatlan
nyilvántartás szerint a Magyar Állam 31698/41657 tulajdonában és a Fővárosi Kertészeti 
Vállalat kezelésében álló ingatlannak-az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 
§ (2) bekezdés c) pontja alapján- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §(l) és (2) 
bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében kívánja hasznosítani. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata - az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján- vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
Határidő: 2012. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az MNV Zrt. felé benyújtottuk az igényünket, várjuk a válaszukat. 
(Jelentés: 2012.09.20.) 
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253/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-3.1.3-11/1 kódszámú, "A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázaton 
történő indulásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a TÁMOP-3.1.3-1111 kódszámú, "A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)" című pályázati felhívásan részt vegyen. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Szent László Gimnázium vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. (Jelentés: 
2012.09.20.) 

254/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a TÁMOP-5.6.1.B-12/1- A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető 
vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című 
pályázaton történő indulásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, konzorciumban a Civil Ifjúsági Kör 
Kőbányáért Egyesülettel, a TÁMOP-5.6.l.B-12/1 kódszámú "A bűnmegelőzés 
szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázati felhívásan részt vegyen. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

és 

255/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú "Óvodafejlesztés" 
című pályázaton történő indulásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda részvételét a TÁMOP- 3.1.11-12/1 kódszámú, 
"Óvodafejlesztés" című pályázati felhíváson. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
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felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázatok benyújtásra kerültek, jelenleg elbírálás alatt állnak. 
(Jelentés: 2012.09.20.) 

27112012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású iskolák 2011. évi országos kompetenciamérés 
mutatóiról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Kápolna téri tagintézményének hatodik évfolyamának vonatkozásában az 
Országos kompetenciamérés teljesítményére tekintettel készíttessen fejlesztési tervet, és 2012. 
augusztus 17 -éig nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra. 
Határidő: 2012. augusztus 17. 

Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgánnester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola igazgatója 

Intézkedés: A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kápolna téri telephelyének hatodik évfolyamára vonatkozóan az intézmény 
vezetője megküldte a fejlesztési tervet. A Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság novemberi ülésén dönt a fejlesztési terv jóváhagyásáróL 

311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő 
feladatellátási szerződés elfogadásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében az egészségügyi alapellátásában résztvevő vállalkozó 
orvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződést a 469/1. módosító javaslat 
figyelembevételével - a határozat l. melléklete szerinti, a fogorvosok feladat-ellátási 
szerződését kiegészítő külön megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, 
2012. július l-jei hatálybalépési időponttal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződések l. 
mellékletében a Megbízott által ellátandó orvosi körzetet az egészségügyi alapellátás új 
körzeteit 2012. július l-jei hatállyal megállapító önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
határozza meg. (A feladatellátási szerződés és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.) 
3. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 3. táblázatának l. 
során szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint 2. során szereplő összegből szerződés 
felmondása folytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztosít a fogorvosok által kötendő 
feladat-ellátási szerződés IV.11. pontja és az azt kiegészítő külön megállapodás alapján 
fogorvosi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai 

82 



Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a 
megállapodás 3. pontja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatok elbírálásának, a 
fogorvosi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indokolt sorrend 
meghatározásának jogát átruházza a Népjóléti Bizottságra azzal, hogy a Bizottság a 
pályázatok elbírálása során vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakmai 
véleményét. 
4. A Képviselő-testület a határozat 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatban felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítását a hatáskörváltozás tekintetében készítse elő. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 557/2009. 
(IV. 16.) határozatát akként módosítja, hogy a kőbányai egészségügyi alapellátás 
praxisainak működtetéséhez biztosított orvosi rendelők épület-fenntartási költségét (víz, 
csatorna, gáz, villany, távfűtés stb.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
viseli. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. június 30. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

Intézkedés: Az új egészségügyi alapellátási körzetek meghatározása megtörtént A 
fogorvosi műszerek beszerzése érdekében a praxisok támogatásáról szóló 
pályázat kiírásra került, elbírálása folyamatban van. 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 5 évre szóló gépműszer-beszerzési és -fejlesztési koncepcióját az egészségügyi 
alapellátás praxisai vonatkozásában. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat ötéves alapellátási gép- és 
műszerbeszerzési-fejlesztési koncepciójának elkészítése folyamatban van. 

314/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ munkaügyi jogvitájáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a perben álló Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
közalkalmazottaival folytasson egyezségi tárgyalást és kössön egyezséget az 
illetményváltozásaikkal kapcsolatos munkáltatói döntések tárgyában. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 
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a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A tárgyalások folyamatban vannak, egyezség a mai napig nem született. 
(Jelentés: 2012.09.20.) A pert első fokon megnyerte az Önkormányzat, a 
Bíróság a keresetet elutasította. 

318/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kozma utcai Öri Szálló bontásához szükséges további fedezet 
biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Kozma utcai Öri Száll ó épületeinek bontására - a korábbi 706/20 ll. (VII. 7.) határozatában 
meghatározott bruttó 2 M Ft-on felül- további bruttó 2 064 083 Ft-ot biztosít. 
2. A Képviselő-testület a bruttó 2 064 083 Ft-ot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
mellékletének 2. soráról biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármester az előirányzat 
módosításának végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X., Kozma utcai Őri Szálló 
épületeinek bontására irányuló, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel folytatandó tárgyalásokat 
folytassa le. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a fejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/72/2012. ügyiratszámon megtörtént 
A lebonyolítás folyamatban van. (Jelentés: 2012.09.20.) 

320/2012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerületben lévő 42633 hrsz.-ú, Dömsödi úti kiserdő ingatlan 
önkormányzati tulajdonba történő átvételéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az Önkormányzat igényét a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
Pest Megyei Területi Irodájához (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV/35.) a Budapest X. kerület, 
42633 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Dömsödi utcában található, "erdő" 

művelési ágú, 70 214 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam lll 
tulajdonában és a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád Mátyás király utca 4.) kezelésében álló 
ingatlannak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére történő ingyenes 
tulajdonba adása érdekében. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az 
ingatlant közcélú erdőként kívánja hasznosítani a kőbányai lakosság érdekében. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) és (2) 
bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében kívánja hasznosítani. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
Határidő: 2012. július 31. 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A kérelem benyújtása folyamatban van. (Jelentés: 2012.09.20.) 

33112012. (VI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 13/a. szám alatti bérlakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(17 igen, l ellenszavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakást elidegenítésrejelöli ki a bentlakó bérlő részére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az ingatlanra korábban 
készített értékbecslési szakvélemény aktualizálását végezze el. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ingatlan értékbecslési szakvéleményének aktualizálása megtörtént, 
melyet a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület is megtárgyalt A 
Képviselő-testület a 36112012. (VIII. 23.) számú határozatában felkérte a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az ajánlati árról szóló felhívást az 
illetékes részére küldje meg, majd ezután kösse meg az adás-vételi 
szerződést. Az ajánlati felhívás a bérlő részére kiküldésre került. 

335/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Bem József Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola 5. osztályának csoportbontását engedélyezi magyar, matematika és 
természetismeret tantárgyak vonatkozásában, amire tekintettel összesen ll ,5 fenntartói 
többletórát határoz meg, valamint 0,5 fő álláshely bővítést engedélyez fejlesztőpedagógusi 
feladatok ellátására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

2012. augusztus 31. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

336/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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----------

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Fekete 
István Általános Iskola számára engedélyezi a 4. évfolyamon a csoportbontást, és erre 
tekintettel 12 fenntartói többletórát határoz meg, valamint 0,5 fő álláshely bővítést engedélyez 
fejlesztőpedagógusi feladatok ellátására. 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

és 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

337/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben engedélyezett 
álláshelyek számának változásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola számára 0,5 fő álláshely bővítést engedélyez 
fejlesztőpedagógusi feladatok ellátására. 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A többletórákról, illetve a többlet álláshelyekről az iskolák értesítése 
megtörtént. A tantárgyfelosztások a 335-337/2012. KÖKT határozatok 
figyelembevételével készültek. Az álláshelyek bővítésének átvezetése a 
költségvetési rendelet soron következő módosításában fog megtörténni. 

341/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 
a T ÁMOP-3.1.4-12 kódszám ú, Innovatív iskolák fejlesztése cím ű pályázaton történő 
indulásról 
(13 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Kőbányai Fekete István Általános Iskola, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola, a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola, a Kőbányai Szent László Általános Iskola a T ÁMOP-
3.1.4-12 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati felhívásan részt vegyen. A 
Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a 
szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat, továbbá a költségvetési forrás tisztázásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-vel a megbízási díj csökkentése érdekében arra tekintettel, hogy 
egyidejűleg több pályázati dokumentáció összeállítására és benyújtására kerül sor. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázaton az iskolák elindultak, benyújtották pályázati igényüket. 
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8. me !lék! et az előterjesztéshez 

Pályázat Benyújtás Pályázat Pályázat Támogatási 
Sorsz. Pályázati kód Pályázati felhívás cím 

típusa időpontja állapota összes összeg Pályázatíró 
költsége (Ft) 

Közoktatási intézmények 

1. 
KMOP-2007- beruházásainak 

EU 2007. június elutasítva 261 905 984 235 689 195 4.6.1/2 támogatása (Harmat Ált. 
Isk. felújítása) 

KMOP-2007- 2007. 
megvalósu It, RVI 

2. 
2.1.2 

Kerékpárutak fejlesztése EU november 
záró 83 048 220 66 438 576 Magyarország 

e lsz. megtörtént Kft. 

Budapesti Integrált 

3. 
KMOP-2007- városfejlesztési program -

EU 2008. június elutasítva 1 705 020 269 1 389 962 298 nincs 5.2.2/B Budapesti kerületi 
központok fejlesztése 

Polgármesteri Hivatalok 
megvalósu It, RVI 

4. ÁROP-3.A.1. szervezetfejlesztése a 
EU 2008. július záró elszámolás 54 624 OOO 49 161 600 Magyarország Közép-magyarország i 

Régióban megtörtént Kft. 

Gyermekek és fiatalok ADITUS 
TÁMOP- 2008. Tanácsadó és 

5. 5.2.5/08/1/C integrációs programjai, EU szeptember 
elutasítva 19 446 500 19 446 500 

Szaigáitató 
kábítószerügyi komponens 

Z rt. 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel 
összefüggő kiadások, 
támogatások fejezeti 2008. 

6. nincs kezelésű előirányzat hazai 
szeptember 

elutasítva 13 350 OOO 10 OOO OOO Hivatal 
támogatásainak 

elnyerésére -
bűnmegelőzési makro 

modellprojektek 
megvalósítására 
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Esélyegyenlőség i 
ADITUS programok 

2008. T anácsadó és 7. TÁMOP-3.3.2 végrehajtásának EU november elutasítva 52 950 OOO 52 950 OOO Szaigáitató támogatása a Kőzép-
magyarországi Régióban Z rt. 

Önkormányzati 
Minisztérium: OLLÉ 
Program keretében megvalósu It, 

8. nincs 
megvalósuló kisméretű 

hazai 
2008. pénzügyi 

20 003 785 2 OOO OOO Hivatal 
müfüves futsal december elszámolás 

labdarúgópályák megtörtént 
létesítésének támogatása 

/Széchenyi Ált. Isk./ 

Kompetencia alapú nyertes, ADITUS 

9. T ÁMOP-3.1.4 oktatás, egyenlő 
EU 

2008. megvalósu It, 77 330 229 77 330229 Tanácsadó és 
hozzáférés- Innovatív december záró elszámolás (57 013 775) (57 013 775) Szaigáitató 

intézményekben megtörtént Z rt. 

nyertes, ADITUS 

10. KEOP-5.1.0 
Energetikai hatékonyság 

EU 2008. megvalósu It, 
167 690 662 57 013 775 T anácsadó és 

növelése december záró elszámolás Szaigáitató 
megtörtént Z rt. 

nyertes, 
RVI 

11. 
KMOP-2008- Fenntartható életmód és 

EU 2009. április megvalósu It, 
44 972 380 42 723 761 Magyarország 3.3.4/B fogyasztás záró elszámolás 

megtörtént Kft. 

OM: 15/2009. (111.17.) OM 
rendelet alapján megjelent 
"a helyi önkormányzatok 

fenntartásában lévő 
megvalósu It, sportlétesítmények 40 OOO OOO 12. nincs 

felújításának támogatása" 
Hazai 2009. április záró elsz. 

(11 400 OOO) 9 OOO OOO Hivatal 

c. pályázat (Keresztury 
megtörtént 

Dezső Ált. Iskola tornatermi 
sportburkolatának 

felújítása) 
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13. 
TÁMOP-3.4.3- "Iskolai 

nyertes, ADITUS 

08/2 Tehetséggondozás" 
EU 2009. október megvalósítás 12 796 263 12 796 263 Tanácsadó és 

alatt Szaigáitató 
Z rt. 

TÁMOP "Országos Tehetségsegí tő 

14. 3.4.4/B/08/2-
Hálózat kialakítása - 2009. megvalósu It, ADITUS 

KMR Magyar Géniusz Integrált 
EU záró elszámolás 10 OOO OOO 10 OOO OOO Tanácsadó és 

november 
Tehetségsegítő Program" megtörtént 

Szaigáitató 
Z rt. 

Szociális 
alapszolgáltatások és ADITUS 

KMOP-2009-
15. 

gyermekjóléti alapellátások 2009. 
4.5.2 infrastrukturális fejlesztése 

EU elutasítva 248 057 210 80 OOO OOO Tanácsadó és 
november Szaigáitató 

(Mádi utcai 40 fös bölcsőde Z rt. 
kialakítása) 

TÁMOP-3.2.3-
A hagyományápolás, nyertes, 

16. 09/2/KMR-2010-
értékmegőrzés és támogatási ADITUS 

0009 
értékteremtés útján a fiatal EU 201 O. március szerzödés 47 166 774 47 166 774 Tanácsadó és 

nemzedékkel" pályázat megkötése Szaigáitató 

megtörtént Z rt. 

A Kőbányai Gyermek és 

17. 
KE OP-3. 3. 0/09- lsfjúsági Szabadidő ADITUS 

2010-0007 Központ balatonlellei erdei EU 201 O. március elutasítva 82 490 696 Tanácsadó és 

iskolájának fejlesztése" 
74 241 626 

Szaigáitató 

pályázat Z rt. 

Nevelési-oktatási 

TÁMOP-
intézmények tanárai, 

18. 3.2.11/1 0-1/KMR- tanórán kivüli és pozitív 
ADITUS 

2010-0066 
szabadidős 

EU 201 O. március elbírálásban 38 679 999 38 679 999 
Tanácsadó és 

tevékenységeinek 
részesült Szaigáitató 

Z rt. 
támogatása 
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pozitív 
elbírálásban 

ADITUS 
KMOP-2009- A kőbányai "Kis Pongrác" részesült, 

Tanácsadó és 
19. 5.1.1/A-09-2f- lakótelep szociális célú EU 2010. május támogatási 1 176 233 500 929 590 453 Szaigáitató 

2011-0001 városrehabilitációja szerződés 
Z rt. 

megkötése 
megtörtént 

KEOP-2009-
Az energetikai 

nyertes, RVI 
hatékonyság növelése a 

20. 5.3.0/A/09-201 O-
kőbányai Harmat Általános 

EU 2010. május megvalósítás 235 107 873 184 371 594 Magyarország 
0159 Iskolában 

alatt áll Kft. 

KEOP-2009-
A Fecskefészek óvoda-

nyertes, RVI 
bölcsőde és az Apró 

21. 5.3.0/A/09-201 O-
Csodák óvoda-bölcsőde 

EU 2010. május megvalósítás 273 462 708 205 097 031 Magyarország 
0160 energetikai korszerűsítése 

alatt áll Kft. 

KEOP-2009-
Sibrik Miklós u. 66-68. 

RVI 
22. 5.3.0/A/09-201 O- többfunkciós intézmény 

EU 2010. május elutasítva 157 940 730 119 512 676 Magyarország 
0161 

komplex energetikai Kft. 
korszerűsítése 

nyertes, de a 
ADITUS 

T ÁMOP-3.4.2-
Sajátos nevelési igényű támogatási 

Tanácsadó és 
23. 09/1-2010-0003 

tanulék együttnevelése EU 201 O. március szerződés nem 30 OOO OOO 30 OOO OOO 
Szaigáitató 

Kőbányán került 
Z rt. 

megkötésre 

2010. 
pozitív 

24. nincs Kerékpárosbarát Település hazai 
szeptember 

elbírálásban o o Hivatal 
részesült 

Gyermekek és fiatalok ADITUS 
TÁMOP-5.2.5/A-

társadalmi integrációját 
2010. T anácsadó és 

25. 
10/1 KMR 

segítő programok EU szeptember 
elutasítva 79 968 702 79 968 702 

Szaigáitató 
(Gyermekjóléti Központ Z rt. 

pályázata) 
---- ------ - --
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Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját ADITUS 

Tanácsadó és 
26. 

T ÁMOP-5.2.5/B- segítő programok (Sport, 
EU 201 O. október elutasítva 70 965 958 70 965 958 

Szaigáitató 10/1 KMR Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztálya Z rt. 

pályázata) 

elutasítva, a 
Iskolai és utánpótlás sport hivatalos 

7/2011 (lll. 9.) 
2011. április értesítés nem 19 977 126 7 065 353 Hivatal 27. infrastruktúra fejlesztés, hazai 

BM rendelet 
felújítás érkezett még 

meg 

l. kategóriába besorolt 
a támogatás a 

MÁV 24 OOO OOO 
13/2011 (IV. 7.) zenekarok és énekkarok 

hazai 2011. április Szimfonikusok 24 OOO OOO (Kőbánya 10 Hivatal 28. 
NEFMI rendelet központi költségvetési 

számára OOO OOO) 
támogatása 

átutalásra került 

Bankó Kft pályázati 
pozitív 

8 712 900 Hivatal BB-10/2011 hazai 2011. május elbírálásban 21 782 250 29. felhívás játszótér építésre részesült 

elutasítva, a 
RVI Európa a hivatalos 

30. 
Polgárokért T estvérvárosi polgárok 

EU 2011. június értesítés nem 6 597 OOO 6 597 OOO Magyarország 
Program 200 7- találkozói 

érkezett még Kft. 
2013 meg 

Szabadtéri szabadidőport 

SPO-SZALÉT-
létesítmények 2011. elutasítva, 

21 051 956 12 999 583 hivatal 31. fejlesztésének hazai 
szeptember tartaléklistán 2011 

kihasználtságuk 
növelésének támogatása 

ADITUS 
'Újhegyi Uszoda és 2011. 

70 551 190 59 968 512 Tanácsadó és 
32. KMOP 3.3.3-11 Strandfürdö energetikai EU szeptember 

elutasítva 
Szaigáitató 

korszerűsítése' Z rt. 
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Körösi Csoma Sándor 
ADITUS 

KEOP 3.3.0/09-
Kőbányai Kulturális 

Tanácsadó és 
33. 11 

Központ balatonlellei erdei EU 2011. október elutasítva 80 OOO OOO 72 OOO OOO Szaigáitató 
iskolai és óvodai program 

Z rt. infrastrukturális fejlesztésé 

Hungaracontrol Zrt. 
pályázata - Kőbányai Rajkó 2011. pozitív 

34. nincs Zenekar számára hangszer hazai 
december 

elbírálásban 700 OOO 700 OOO Hivatal 
és hangszertartozékok részesült 

vásárlására 

4/2012 (lll. 1.) 
Iskolai és utánpótlás sport 

35. BM rendelet 
infrastruktúra fejlesztés, hazai 2012. április elbírálás alatt áll 27 541 553 19 565 032 Hivatal 

felújítás 

közművelődési intézmény, 
közösségi színtér technikai, 

36. 
4/2004. (ll. 20.) mOszaki 

hazai 2013. április elutasítva 500 OOO 500 OOO Hivatal 
NKOM rendelet eszközállományának, 

berendezési tárgyainak 
gyarapítása 

37. nincs Várépítő pályázat hazai 2012. május elutasítva 6 479 769 2 334 768 Hivatal 

Migráns hátterű tanulók 
nyertes, a 

ADITUS 
T ÁMOP- 3.4. 1. B- nevelésének és 

támogatási 
Tanácsadó és 

38. 11/1 oktatásának segítése ll. 
EU 2012. május szerzödés 45 OOO OOO 45 OOO OOO 

Szaigáitató 
szakasz 

megkötése 
Z rt. 

folyamatban 

ADITUS 

39. 
TÁMOP 3.1.3.-

öveges program EU 2012. május elbírálás alatt áll 346 553 254 346 553 254 
Tanácsadó és 

11/1 Szaigáitató 
Z rt. 

ADITUS 

40. 
TÁMOP 3.1.11-

óvodafejlesztés EU 
2012. 

elbírálás alatt áll 99 795 356 99 795 356 
T anácsadó és 

12/1 augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

------- ---
,_ 

-----------------------
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ADITUS 

41. 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás-

EU 
2012. 

elbírálás alatt áll 19 938 091 19 938 091 
T anácsadó és 

11/1 Janikovszky Éva Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

ADITUS 

42. 
TÁMOP 3.4.3- l skolai T ehetséggondozás 

EU 
2012. 

elbírálás alatt áll 16 063 921 16 063 921 
Tanácsadó és 

11/1 - Harmat Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

ADITUS 

43. 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás 

EU 
2012. 

elbírálás alatt áll 18 850 716 18 850 716 
Tanácsadó és 

11/1 - Széchenyi Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

ADITUS 

44. 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás 

EU 
2012. 

elbírálás alatt áll 17 339 919 17339919 
Tanácsadó és 

11/1 - Kroó György Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

Kulturális ADITUS 

45. 
TÁMOP 3.2.12- szakemberképzés a Kőrösi EU 

2012. 
elbírálás alatt áll 22 OOO OOO 22 OOO OOO Tanácsadó és 

12/1 Csoma Sándor Kőbányai augusztus Szaigáitató 
Kulturális Központban Z rt. 

~-- -------- ---

93 


