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

I. Tartalmi összefoglaló 

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

l. végrehajtott, 
Il. folyamatban lévő 

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

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 
2. melléklete azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban 
van. Az előterjesztés 3. mellékletében a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 
olvasható. 

Budapest, 2013. szeptember 6. 

D SJb, Kr:1 .. l 
r. za o Isztlan w 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

I. 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Főépítészi Csoport 

124/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodásról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó megállapodást 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
2. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" keretében Kőbányán 
megvalósuló csatornaépítési beruházások 6%-os hozzájárulására 7 125 OOO Ft-ot biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 2. pontja "A Képviselő-testület 
működési célú általános tartaléka" költségvetési sor terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/06/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
megállapodás aláírásra került mindkét fél részéről. 

325/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 
utca - Ú j hegyi út - Maglódi út által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosításának kezdeményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésénél a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzata Akna utca -
Gránátos utca- Táma utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyiút-Maglódi út által 
határolt területegységének egyes területeire vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek 
módosítását. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. július 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
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J. melléklet a 32512013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzata Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út- Kozma 

utca- Újhegyiút-MagJódi út által határolt területegységének egyes területeire 
vonatkozóan a fővárosi településrendezési tervek módosítása 

l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat megrendelésére készül a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata 
az Akna utca- Gránátos utca- Táma utca- Jászberényi út- Kozma utca- Újhegyi út
Maglódi út által határolt területegység részletes szabályozásával. (tervező: KASIB Mémöki 
Manager Iroda Kft.) 

A terv készítésének célja: 
a munkahelyi területeken folytatható funkciók, tevékenységek felülvizsgálata, a tulajdoni 
viszonyok és a területi adottságok, korlátok figyelembevételével a telekállapotok 
rendezése, 
javaslat - a területek felhasználásával összhangban - belső feltáró utak kialakítására, 
lehetőség szerint közterületi kiszabályozására, valamint a teherforgalmi kapcsolatok 
forgalomszabályozása, 
a terület iparvágánnyal való ellátottságának vizsgálata, a távlati felhasználás lehetőségei a 
közúti közlekedési terhelés csökkentésének céljával, 
a Kozma és a Sírkert utca mentén lévő, jelenleg sírkőkészítő és kőfaragó tevékenység 
folytatására szolgáló önkormányzati tulajdonú területek hasznosítási javaslata, egységes 
szabályozása a területre készült tanulmányok alapján, 
a VT-VB vízbeszerzési és víztárolási területek keretövezetének felülvizsgálata, 
a tervezési terület része az E-TG (turisztikai erdő) keretövezetbe sorolt, hulladékkal 
feltöltött, rekultivált bányaterület, melyen vizsgálandó a területen folytatható 
tevékenységek köre, a távlati hasznosítás lehetősége vagy építési tilalom elrendelésének 
szükségessége, 
a hulladékgazdálkodás tevékenységének szigorítása, szabályozása a környezetterhelés 
csökkentése célj ával, 
a magasabb szintü településrendezési tervekben szereplő távlati közúti fejlesztések 
területigényének helybiztosítása, 
illeszkedés az egységes Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzat rendszeréhez. 

A területegységre vonatkozó terv "l. Előkészítő, helyzetfeltáró és elemző szakasza" lezárult, 
majd ezt követően elkészült a "2. Értékelő, javaslattevő és szabályozási szakasz" első 
fázisaként a "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész. A hatáskörrel rendelkező 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tervanyagat megtárgyalta és a 
továbbtervezés alapj ául e l fo g adta. 

A "Programjavaslat, szabályozási koncepció" munkarész során felmerültek a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (a továbbiakban: FSZKT) módosítását, illetve egy terület esetében 
ahhoz kapcsolódóan Budapest Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) és szükség 
esetén a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) módosítását is igénylő javaslatok, amelyek 
vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezni kívánja a főváros településrendezési 
eszközeinek módosítását. 
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A programjavaslat a tervezési területen belül három területrészen tervezi az FSZKT 
módosítását: 

a volt Akna-bánya területének egy részén (1. terület), 
a Kozma utcai ipari vízmű területének egy részén (2. terület), 
aMaglódi úti ELMŰ-területen (3. terület). 

Az l. terület FSZKT -módosítása kapcsán szükségessé válik a TSZT módosítása is erdőterület 
átsorolása, illetve pótlása miatt. Az erdőpótlás a KSZT tervezési területén kívül, de a X. 
kerület területén belül tervezett az Újköztemető Ezüstfa utca menti tartalékterületének egy 
részén. 

Mindezek alapján a TSZT módosítása két részterületen kezdeményezett: 
a volt Akna-bánya területének egy részén (l. terület), 
az Ezüstfa utcától délre húzódó területsávban (4. terület). 

Mivel az l. terület a TSZT módosítása során az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 
alapján alkalmazható különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe 
kerül, az FSZKT módosításán kívül esetleg szükségessé válhat a BVKSZ keretövezeti 
rendszerének kiegészítése is. 

Az erdőpótlás kapcsán módosuló TSZT-nek megfelelően a 4. területrészen is javasolt az 
FSZKT módosítása, ezt az Újköztemető területére hatályos KSZT felülvizsgálata keretében 
elkészítendő programjavaslat alapazza meg. 

II. Javasolt változtatások és várható hatások ismertetése területrészenként: 

l. A volt Akna-bánya egy része 
A TSZT szerinti erdőterületből (E), illetve az FSZKT szerinti turisztikai erdő (E-TG) 
célzott területfelhasználási módú besorolásból különleges beépítésre nem szánt 
energiapark (K-EP) terület be történő átsorolást a terület környezeti, műszaki és 
településszerkezeti adottságaiból levezethető újrahasznosítás lehetősége indukálja. A 
javasolt energiapark részeként depóniagáz-telep (a volt bányaterületen lerakott 
tekintélyes mennyiségű kommunális hulladék lebomlása során történő gázképződésre 
alapozva), biogáztelep (a fővárosban, különös tekintettel a szomszédos Újköztemetőben 
keletkező zöldhulladék hasznosíthatóságára alapozva), továbbá napenergiapark 
létesíthető elektromos áram ("zöldáram") és hőenergia, valamint biotrágya előállítása 
céljából. 

A jelenlegi javaslat szerinti 7-8 ha területet érintő átsorolás következtében a környezeti 
szempontból zavartatott térségben a terület adottságainak és benne rejlő lehetőségeknek a 
jelenleginél lényegesen "életszerűbb" hasznosítására nyílik alkalom. (Az erdőpótlási 
lehetőségek függvényében a későbbiekben a volt bánya északi részének átsorolása is 
felmerülhet) 

2. Vízműterület egy része 
A Fővárosi Vízművek Kozma utcai ipari vízmű területe a jövőben az alaptevékenységhez 
szükséges területrészre korlátozódik, az ingatlan többi része az FSZKT módosítása során 
vízbeszerzési területből (VT-VB) a csatlakozó területek besorolásának megfelelően 

munkahelyi (M) keretövezetbe kerül. 

3. ELMÜ terület 
Az Elektromos Művek Maglódi úti alállomását érintő átsorolási javaslat célja a tényleges 
területhasználat és a keretövezeti rendszer összhangjának megteremtése. Ennek 
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érdekében nagyobbrészt munkahelyi keretövezet (M) kerül energiaszolgáltató (KV -EN) 
területbe, kisebb részben fordítva. 

4. Ezüstfa utca menti terület 
Az Újköztemető tartalékterülete még egy korábbi temetőfejlesztési koncepció szerint 
került KV-TE jelű temető területbe. A temetkezési szokások megváltozásával a mintegy 
23 ha-os terület temetkezési célra történő tartalékolása okafogyottá vált. A jelenlegi 
temetőkerítés mentén egy mintegy 70 m széles erdősáv (mintegy 7-8 ha) tervezett a 
TSZT-ben erdőterületként (E), az FSZKT -ban védőerdő céljára (E-VE). Ezáltal ezen az 
oldalon is megoldódhat a temető izolálása a környező munkahelyi területektőL Ez az 
átsorolás egyúttal biztosítja a volt Akna-bánya egy részén tervezett energiapark (K-EP 
terület) elhelyezése miatt szükséges erdőpótlást A tartalékterület Ezüstfa utca menti 
fennmaradó mintegy 140 m széles sávja (kb. 15-16 ha) a kiépített infrastruktúrára 
alapozva a TSZT-ben gazdasági, ezen belül kereskedelmi, szolgáltató területté (Gksz), az 
FSZKT -ban munkahelyi területté válik, ahol a főváros számára lehetőség adódik a 
térségben szükséges munkahelyi funkciók ( elsődlegesen a temető tervezett új 
bejáratainak környezetében szükséges sírkőfaragó műhelyek és más kiszolgáló 
létesítmények, valamint a kegyeleti szempontokat nem sértő egyéb munkahelyi funkciók 
stb.) elhelyezésére is. 

Intézkedés: A TSZT, a BVKSZ, az FSZKT eseti módosítását jelen határozat és rajzi 
mellékletei megküldésével kezdeményeztük Budapest Főváros 

Közgyűlésén él. 

337/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció 
"A" komponensén történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér _Köz pályázati konstrukció "A" jelű, 
Közterületek komplex megújítása című alkomponensére pályázatot nyújt be "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" címmel, és felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "A" jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére 
benyújtandó, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása célj ából a 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében legfeljebb 60 millió Ft, a 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében 
legfeljebb 90 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 
finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: A pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot kiadtuk, továbbá 
beszereztük a tulajdonostárs, FKF Zrt. hozzájárulását is a pályázaton 
történő induláshoz. A Tér Köz pályázati konstrukció "A" jelű, 
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Közterületek komplex megújítása című alkomponensére "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" című pályázat benyújtása 2013. 
július 19-én megtörtént. A pályázat forrásigényét a 2014. évi és a 2015. évi 
költségvetés tervezésénél figyelembe vesszük, tekintettel a pályázati 
ütemtervre, a lehívható előlegre. 

338/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér _Köz pályázati konstrukció 
"B" alkomponensén történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció "B" jelű, 
Közösségi célú városrehabilitációs programok című alkomponensére pályázatot nyújt be a 
"Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" címmel, és felkéri a 
polgártnestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "B" jelű, Közösségi célú városrehabilitációs programok elnevezésű 
alkomponensére benyújtandó, "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 
32-ben" című pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a 2014. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében legfeljebb 20 millió Ft, a 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendeletében legfeljebb 26 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros 
Önkormányzata által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről 
is gondoskodik. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

szakterületért felelős 

Intézkedés: A pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot kiadtuk, továbbá 
beszereztük a Füzér utca 32. szám alatti Társasház Közgyűlésének 

hozzájárulását is a pályázaton történő induláshoz. A Tér_Köz pályázati 
konstrukció "B" jelű, Közösségi célú városrehabilitációs programok című 
alkomponensére a "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai 

Füzér utca 32-ben" című pályázat benyújtása 2013. július 19-én megtörtént. 
A pályázat forrásigényét a 2014. évi és a 2015. évi költségvetés tervezésénél 
figyelembe vesszük, tekintettel a pályázati ütemtervre, a lehívható előlegre. 

360/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az Akna utca - Gránátos utca kereszteződésénél lévő önkormányzati résztulajdonban 
lévő telek hasznosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ll. § (16) bekezdése és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete alapján 
pályázatot ír ki a 42518/41 hrsz.-ú ingatlanból Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulaj doni hányadának energiaparkként történő hasznosítására. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelő alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: A pályázat kiírásra került, annak módosított beadási határideje 2013. 
szeptember 13. 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

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 Vagyonkezelő Zrt. számára. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
megállapodás megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében 
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 előirányzat-átcsoportosítás a V/18/11/2012. ügyiratszámon megtörtént. A 
pincehelyiség felújításra került, a számla ellenértékét a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 2012. november 29-én megkapta. A Budapest Külső
Üllői úti Református Egyházközség a rendelkezésre álló határidőben nem 
kötötte meg a használati szerződést, ezért a Képviselő-testület döntése 
érvényét vesztette. 

490/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásáról 
( 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgártnestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
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megállapodás megkötésére- a 915/l. módosító javaslat figyelembevételével- az l. melléklet 
szerinti tartalommal. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét követően az 
önkormányzat és az intézmény közötti feladatok megosztásáról szóló megállapodás 
megkötésére az intézményekkel a 2. melléklet szerinti tartalommal. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 4. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 2012. december 
15-étöl a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett 232,5 álláshelyét öt fővel csökkenti, a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 2012/2013-as tanévre engedélyezett 84,29 pedagógus álláshelyét 5 
álláshellyel bővíti. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 2012. december 
15-étöl a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) 31,13 álláshelyét négy fővel 
csökkenti, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (ll 05 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) 57 álláshelyét két fővel csökkenti, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012/2013-as tanévre engedélyezett 81 
pedagógus álláshelyét hat pedagógus álláshellyel bővíti. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 4. és az 
5. pontban meghatározott álláshelyváltozással érintett intézmények vezetőit, hogy a három fő 
gyógypedagógus, egy fő koncluktor és egy fő konduktor-gyógypedagógus, valamint a hat fő 
úszóoktató közalkalmazotti áthelyezéséről gondoskodjék. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az álláshelyváltozásokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeleten 
vezesse át. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) ingatlanának 
rendezésére legfeljebb bruttó 17 OOO OOO forint vételáron megvásáralja a Budapest Főváros 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest X. 
kerület 3 9210/182 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az ll 06 Budapest, Gyakorló u. 
cím alatt található korlátozottan forgalomképes ingatlant. A Képviselö-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kösse meg az adásvételi szerződést Budapest Főváros 

Önkormányzatával, és gondoskodjék a vételár fedezetének a 2013. évi átmeneti 
költségvetésbe történő betervezéséről. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda csoportvezetői 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport 
vezetője 

a Jegyzöi Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámát
adásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötése a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központtal megtörtént Az engedélyezett létszám 
változásai a 2012. évi költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek, a 
kapcsolódó személyi juttatás és járulék előirányzatok a 2013. évi tervezésnél 
a változásoknak megfelelően kerültek betervezésre. 
A Keresztury Dezső Általános Iskola ingatlanrendezésére a 2013. évi 
átmeneti költségvetés fedezetet biztosított, de az adásvétel meghiúsult. 

29/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának - a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 72-75. 
§-aiban foglaltak szerinti - a Magyar Állam részére történő átadásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását igénybe veszi. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, amely ki fej ezetlen egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosítékául szolgál. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáróL 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hiteljogviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel- az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 7 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat 
kösse meg. 

5. A polgármester az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő 
ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

Határidő: 2013. június 28. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 

Intézkedés: Az adósság átvállalással kapcsolatos megállapodások megkötésre kerültek. 
A Raiffeisen Banktól felvett fejlesztési célú hitel törlesztésére 38 OOO OOO Ft, 
kamataira 238 075 Ft támogatást kapott az Önkormányzat, amelyből a hitel 
2013. június 28-án előtörlesztésre került. Az Idősek Otthonára felvett 
kamattámogatásos és célhitel, valamint a Kolozsvári utcai bérlakásépítésre 
felvett kamattámogatásos hitel esetében összesen 911 732 410 Ft hitelt 
vállalt át az állam. 
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103/2013. (III. 21.) KÖKT határozata 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége támogatásáról szóló 
megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Sportegyesületek és 
Sportszervezetek Szövetsége között támogatás tárgyában kötendő megállapodást az l. 
melléklet szerint j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. április 15. 
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: A támogatási szerződés megkötésre került, a május havi támogatást 2013. 
május 13-án kiutaita az Önkormányzat. 

105/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
című pályázati felhíváson való részvételről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtson be a 4/2004. 
(II. 20.) NKÖM rendelet alapján megjelent "a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról" című pályázati felhívásra a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ újhegyi telephely mobil hangrendszerének kiépítése 
céljából. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott pályázathoz szükséges 500 438 Ft 
önrészt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 20. Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ sorának terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtéte lére. 
Határidő: 2013. március 25. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 

Intézkedés: A pályázaton 226 OOO Ft támogatást nyert a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ, az előirányzat-módosítás a V/10/5/2013. 
ügyiratszámon megtörtént. 
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137/2013. (IV. 16.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgó pályaépítési programján történő 
részvételről 

(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a 
Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán műfüves futballpálya kerül 
kihelyezésre, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére, valamint a megállapodások aláírására. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az Önkormányzatot terheli. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
pozitív elbírálása esetén a sportpálya telepítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (ll. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 14. soráról (Sportfeladatokra, 
Kozma u-i sportlétesítmény értékesítése miatt) 9 668 eFt összeget felszabadít. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/52/2013. ügyiratszámon megtörtént A 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel a megállapodás megkötésre került, 2013. 
július 30-án a 7 578 225 Ft átutalása megtörtént az MLSZ számlájára. 

171/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása című pályázaton történő 
részvétel lehetősége az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 
kapcsán 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának céljából, és felkéri a polgármestert, hogy 
döntsön a fejlesztési célok meghatározásáról, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket 
és nyilatkozatokat. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából 2 500 eFt összeget biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére. Egyben felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: polgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 
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Intézkedés: A "Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyú 
pályázat nem részesült támogatásban. 

268/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összeg felszabadításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 13. mellékletének 3. soráról (Intézményvezetők jutalmazása) 
13 493 OOO Ft összeget felszabadít. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/60/2013. ügyiratszámon megtörtént. 
Pénzbeli kifiZetésre várhatóan december hónapban kerül sor. 

269/2013. (V. 16.) KÖKT határozata 
a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda részére 320 OOO forint összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és 
civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető j e 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/32/2013. ügyiratszámon megtörtént, a 
sakkoktatás költségére biztosított keret az intézmény költségvetésében 
rendelkezésre áll. 

12 



A Képviselő-testület zárt ülés keretében a 286/2013. (V. 16.) KÖKT határozatával 
döntött a 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosításáról. 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/36/2013. ügyiratszámon megtörtént. 

323/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 eFt 
összeggel, megállapodás keretében támogatja a Kőbányai Református Templom 
ólomüvegablakainak restaurálását, amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartaléka) biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért, külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/57/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
támogatás 2013. július 8-án kiutalásra került. 

324/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be 
történő beolvadását követően a cég nyilvántartási értékének rendezéséről 
( 13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvénynek történő megfelelés érdekében a vagyonnyilvántartásából a 
számviteli mérleg valódiságának érdekében a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.
nek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadását követően a nem a valós 
értékelésből keletkezett 213 400 OOO Ft összeget kivezeti. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nek a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadását követően nem a valós 
értékelésből keletkezett 213 400 OOO Ft kivezetése az Önkormányzat 
vagyonnyilvántartásából megtörtént. 
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341/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Kolturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által támogatott Lechner 
Ödön szoborcsoport megvalósítása célú pályázathoz céltartalék felszabadításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
téren felállításra kerülő Lechner Ödön szoborcsoport végleges terveinek elkészítéséhez 
5 221 eFt-ot felszabadít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. soráról 
(Pályázatok önrésze ). 
2. A Képviselő-testület a Szent László téren felállításra kerülő Lechner Ödön szoborcsoport 
elkészítéséhez további l 892 e Ft összeget biztosít a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. sora terhére (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka). 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

szakterületért felelős 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/65/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
szobor elhelyezéséhez szükséges környezetrendezési koncepció tervhez, 
kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez a szerződés megkötésre 
került, a részszámlát benyújtották. 

343/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
megállapodás fedezetigényéhez további forrás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" keretében Kőbányán megvalósuló 
csatornaépítési beruházások 6%-os hozzájárulására biztosított 7 125 OOO Ft összeget 
2 137 500 Ft tartalékkeret összeggel kiegészíti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
mellékletének 2. pontja "A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka" költségvetési 
sor terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

szakterületért felelős 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/64/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
szerződés megkötésre került. Az átutalás várhatóan az év végén lesz 
esedékes. 
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Hatósági Iroda 

169/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz történő támogatási igény benyújtásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás 
igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi: 
"A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

a) a Budapest X. kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárítás 
káreseményhez kapcsolódóan nem rendelkezik biztosítással, 
b) vállalja a kárcsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 
c) saját erejéből - részben vagy egészben- a vis maior esemény okozta helyzetet 
nem tudja megoldani, 
d) nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (Il. 15.) Korm. rendelet l. § (4) bekezdésében foglalt kizáró okok alá, 
egyben a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásának a rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez 
hozzájárul, 
e) az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot" 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A képviselő-testületi határozat alapján elkészített pályázati dokumentációt 
2013. május 23-án benyújtottuk a Magyar Államkincstár Közép
Magyarországi Regionális Igazgatóságához. 

188/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezéséről 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet a 
"Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve 2013-
2022" című dokumentáció-tervezettel, és felkéri a polgármestert, hogy - tekintettel a kiinduló 
adatok megalapozatlanságára, valamint a repülési előírások be nem tartása miatti panaszokra, 
az előterjesztésben foglalt indokokalapján-kérje fel a Budapest Airport Zrt.-t az Intézkedési 
Terv kiegészítésére, javítására, oly módon, hogy az tartalmazza a kerületre vonatkozó 
ütemezéssei a kitűzött és prognosztizált határidők megjelölésével ellátott konkrét 
intézkedéseket, feladatokat, az érintettek általi vállalásokat és az eljárások meghatározását. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Nemzeti Köztekedési 
Hatóság Légügyi Hivatalánál a zajgátló védőövezet kijelölésére irányuló eljárás lefolytatását. 
Határidő: 2013. április 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Intézkedés: A képviselő-testületi döntés a lakossági észrevételekkel együtt 2013. április 
19-én megküldésre került a Budapest Airport Zrt. Közösségi Kapcsolatok, 
Környezetvédelem és Működésbiztonság Igazgatóságának. A zajgátló 
védőövezet kijelölésére irányuló eljárás jelenleg is folyamatban van a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. 

331/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a sportligeti beszakadással kapcsolatos kárelhárítási munkák költségtérítésére a vis 
maior alaphoz benyújtott támogatási igény kiegészítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sportligetben történt beszakadás veszélyelhárításához szükséges vis maior támogatás 
igényléséhez az alábbi nyilatkozatokat teszi. 
2. A káresemény megnevezése: Budapest X. kerület, Sportligeti beszakadás. 
3. A káresemény helye: Budapest X. kerület, 42450/3 hrsz. 
4. A káresemény forrásösszetételét az l. melléklet határozza meg. 
5. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 29 789 530 forint, 
amelynek fedezetét a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részben tudja biztosítani. 
6. A káreseménnyel érintett vagyonelem az Önkormányzat tulajdonát képezi. 
7. A károsadott ingatlan az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 
közterület, közpark kezelése, fejlesztése és üzemeltetése kötelező feladat. 
8. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 
9. Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
l O. Az Önkormányzat vállalja a károsadott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
ll. Az Önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. 
12. Az Önkormányzat a saját forrás összegét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendeletében 
biztosítja. 
13. Az Önkormányzat nem áll a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011. (II. 15.) Karm. rendelet 4. § (3) bekezdés i) pontja szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Me_gnevezés 

azonnal 
a gazdasági és fej lesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

J. melléklet a 331/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

A káresemény forrásösszetétele 

2013. év _{forint) Százalék (0/o) 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 8 939 530 30 
Biztosító kártérítése o o 
Egyéb forrás o o 
Vis maior támogatási igény 20 850 OOO 70 
Források összesen 29 789 530 100 
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Intézkedés: A képviselő-testületi határozatban szereplő nyilatkozatok 2013. július 3-án 
megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi 
Regionális Igazgatóságához. Tájékoztatásuk szerint a vis maior pályázat 
szabályszerűségét felülvizsgálták, megfelelőnek találták és továbbították a 
döntéshozók részére. Tállai András önkormányzati államtitkár 2013. július 
23-án kelt leveléből értesültünk, hogy a 2013. július 22-én meghozott 
miniszteri döntés alapján 20 850 OOO forint összegű vis maior támogatásban 
részes ültünk. 

Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 

411/2012. (X. 18.) KÖKT határozat 
a családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról 
( 12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BEGOHOME 
Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel (1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.) és a 
Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) kötött családi napközik 
működtetésre vonatkozó ellátási szerződéseket 2013. június 15. napjával felmondja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megszűnését követően a 
családi napközi ellátásban részesülő gyermekek elhelyezéséről a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék tagintézményeiben gondoskodjon. 
Határidő: 2013. június 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

Intézkedés: A BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel és a Kis 
Cimborák Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződések felmondása 
megtörtént, az intézményekben ellátott gyermekek működtetés-megszűnést 
követő elhelyezéséről a Kőbányai Egyesített Bölcsődék gondoskodott. 

40/2013. (II. 21.) KÖKT határozata 
házi gyermekorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban résztvevő Dr. Répás Pálné dr. Gecsei Erzsébet házi gyermekorvos 
praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a 
praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, dr. Varga Ottilia Jolánnal - a praxisjog 
megszerzését követően - az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 300096294-es számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedően feladat-ellátási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladat-ellátási előszerződés l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (l) bekezdése szerinti feladat-ellátási 
szerződés aláírására felkéri a polgármestert. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Gecsei 
Gyermekorvosi Betéti Társasággal a 300096294-es számú házi gyermekorvosi körzet ellátása 
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érdekében kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
hozzájárul. 
4. A Képviselő-testület a szerződést közös megegyezéssel megszüntető megállapodás aláírására 
felkéri a polgármestert. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: Dr. Varga Ottilia Jolánnal a 300096294-es számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátási területére kiterjedő feladat-ellátási szerződés megkötésre került, a 
Dr. Gecsei Gyermekorvosi Betéti Társasággal kötött szerződés közös 
megegyezéses megállapodással megszűnt. 

97/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszttel történő ellátási szerződés megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephelyével (1107 Budapest, Bihari út 15.) 
hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás biztosítására- 2013. január l-jétől 2014. december 
31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződést a határozat l. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: A Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephelyével 
2013. január l-jétől 2014. december 31-ig tartó időtartamra szóló, 
hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás biztosítására irányuló ellátási 
szerződés megkötése, aláírása megtörtént. 

256/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti -és közhasznúsági jelentéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolóját, valamint az üzleti- és 
közhasznúsági jelentését. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

257/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: A számviteli és szakmai beszámoló, valamint az üzleti és közhasznúsági 
jelentés képviselő-testületi elfogadásáról a Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. értesítése megtörtént. 

270/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

(Az alapító okiratok szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: Az alapítóokirat-módosítás aláírása, és a Magyar Államkincstár részére való 
elküldése megtörtént 

272/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
az "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére kiírt pályázat benyújtásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az Idősbarát Önkormányzat Díj 2013 elnyerésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: A 2013. évi Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat benyújtása határidőre 
megtörtént. 

278/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázatok elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére gyermeke ortopéd cipőjének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 20 243 Ft. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
- részére gyermeke éjszakai fogszabályozó készülékének megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 
17 100Ft. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére gyermeke szemüvegének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
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szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 8 83 8 Ft. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére olvasószemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse 
ajánlati árának 50%-a, legfeljebb l 0990 Ft. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 6. sorában erre a célra tervezett 
6 OOO OOO Ft-ot felszabadítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/35/2013. ügyiratszámon megtörtént 
A támogatások összege a számlák bemutatását követően a pályázók részére 
utalásra kerültek. 

279/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
vállalkozó orvosokkal feladatellátási szerződés megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
3 00092 791-es szám ú területi ellátási kötelezettséggel j ár ó háziorvosi praxis működtetésére 
vonatkozó, dr. Tóth Katalin egyéni vállalkozóval megkötendő feladatellátási szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
300092767-es számú területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi praxis működtetésére 
vonatkozó, dr. Tabányi István egyéni vállalkozóval megkötendő feladatellátási szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- dr. Bereczky 
Éva személyes közreműködését kikötve- hozzájárul a 300092769-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 
aláírás ára. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - dr. Kővári 
Ilona személyes közreműködését kikötve- hozzájárul a 300092772-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 

aláírás ára. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- dr. Dely Attila 
személyes közreműködését kikötve - hozzájárul a 300092770-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerződés 

aláírás ára. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - dr. Kaszás 
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Csaba személyes közreműködését kikötve- hozzájárul a 300092771-es számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő működtetéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendő feladatellátási szerzödés 
aláírására. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - dr. Bereczki 
Zsuzsanna személyes közreműködését kikötve - hozzájárul a 300096308-as számú területi 
ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi praxis vállalkozói formában történő 

működtetéséhez, és felhatalmazza a polgármestert az ennek érdekében kötendö feladatellátási 
szerzödés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számát négy, közalkalmazott 
orvos álláshelyei számát egy fővel csökkenti. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A vállalkozó orvosokkal a házi gyermekorvosi praxisok vállalkozói 
formában történő működtetésére a feladatellátási szerződések megkötése 
megtörtént. 

304/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsödék alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása megtörtént. 

311/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
gyógyászati segédeszköz támogatása iránti pályázat elbírálásáról 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Boczán Bernadett 
részére gyermeke aktív kerekesszékének megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 779 629 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A támogatás összege a számla bemutatását követően 2013. július 2-án a 
pályázó részére utalásra került. 

327/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
gyermekfogorvosi körzet megszüntetéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 300096506-os 
számú gyermekfogorvosi körzetet 2013. szeptember l-jei hatállyal megszünteti. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A 300096506-os számú gyermekfogorvosi körzet megszüntetése megtörtént. 

328/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó gyermekfogorvosokkal 
kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az Önkormányzattal kötött feladatellátási 
szerződés módosítását az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításával érintett gyermekfogorvosok vonatkozásában. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-módosítással érintett 
fogorvosok feladatellátási szerződését a rendeletben foglaltak szerint módosítsa. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításával érintett gyermekfogorvosok 
feladatellátási szerződéseinek módosítása megtörtént. 

329/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számának 

csökkentéséről 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztens álláshelyei számát egy fővel csökkenti. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A közalkalmazotti álláshely-csökkentésről szóló döntésről a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat értesítése megtörtént. 

22 



350/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a MUL TI-MED TEAM Orvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel feladatellátási 
szerződés kötéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092765-ös 
számú területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában - dr. 
Pribitek Mária személyes közreműködésével - történő működtetésére vonatkozó kérelmet 
elutasítja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 

Intézkedés: Dr. Pribitek Mária értesítése a 300092765-ös számú területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi praxis vállalkozói formában történő 

működtetésére vonatkozó elutasító képviselő-testületi döntésről megtörtént 

Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

187/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 
csatlakozásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő, 2013. szeptember 22-én tartandó 
Autómentes N ap rendezvényéhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a Mobilitási Hét 
Kartájátírja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: A Mobilitási Hét Kartájának aláírása megtörtént 

193/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
Csák Gyöngyi Mágnesvihar cím ű verseskötetének támogatásáról 
( 14 igen, 2 ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 OOO Ft 
összeggel támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a 
támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja, amennyiben Csák 
Gyöngyi vagy a Fekete Sas Kiadó igazolja, hogy a kiadáshoz szükséges további 80 200 Ft 
rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület a 200 OOO Ft összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
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önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú 

általános tartaléka) biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat-
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 

szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/18/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
kiadó nyilatkozott a hiányzó összeg meglétéről, így a megállapodás 
megkötésre került, a támogatás összegét 2013. július 10-én kiutaltuk, a 

könyv kiadása folyamatban van. 

A Képviselő-testület a 214-244/2013. (IV. 18.) KÖKT határozataiban kitüntetések 

adományozásáról döntött. 

Intézkedés: A kitüntetések a Szent László Napok keretében átadásra kerültek. 

250/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetőinek 
négyéves beszámolójáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Antalics 
Hajnalka óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Baloghné 
Stadler Irén óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Gönczölné 
Ölbey Eleonóra óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Zsemlye 

Istvánné óvodavezető négyéves beszámolóját elfogadja. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 

intézményvezető ket. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

vezetője 

Intézkedés: Az intézményvezetők kiértesítése a négyéves beszámoló elfogadásáról 

megtörtént. 

251/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a sportkoncepció időarányos megvalósulásáról 
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(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sportkoncepció időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. A Képviselő-testület módosítja a Sportkoncepciót, és elfogadja annak egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét a határozat l. melléklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil csoport vezetője 
a Kőbányai Sportközpont igazgatója 

(A Sportkoncepció szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: A Sportkoncepció egységes szerkezetben a www.kobanya.hu honlapon 
megtalálható. 

252/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 6/2013. 
(I. 24.) KÖKT határozat módosításáról 
( 14 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 
szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
"2. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikeres pályázat megvalósításának 
folyamatossága érdekében a White Sharks Hockey Club Egyesület részére a 2013. évre 
20 OOO eFt + l 568 eFt összegű támogatás, a 2014. évre 18 432 eFt összegű támogatás 
költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodjék azzal, hogy az l 568 eFt összegű 

támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 18. sora 
(Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai) terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a támogatási szerzödés 
megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtétel ére." 
2. A Képviselö-testület a White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti 
pályázatának támogatásáról szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról szóló 
6/2013. (l. 24.) KÖKT határozatot visszavonja. 
Határidő: 2013. május 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A támogatási szerződés elkészült, a felek aláírták. Az előirányzat
átcsoportosítás a V/09/6/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 20 OOO eFt 
támogatás kiutalása 2013. január 30-án, az l 568 eFt támogatás kiutalása 
2013. június 24-én megtörtént. 

273/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
Pakot Anna lovastorna versenyző támogatási kérelmének elbírálásáról 
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(15 igen szavazattal, l tartózkodással- l fő nem szavazott) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi 
kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való kijutásához Pakot Anna 
lovastorna versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványou (székhely: 2038 
Sóskút, IV. Károly Király útja 1.) keresztül bruttó 150 OOO Ft összeget biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a 
zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék 
felszabadításával egyidejűleg 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződés megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő további 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 
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: A megállapodást a felek aláírták. Az előirányzat átcsoportosítás a 
V/18/33/2013. ügyiratszámon megtörtént A támogatás 2013. június 26-án 
kiutalásra került. 

276/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Théma Lapkiadó Kft-vel médiaszolgáltatási szerződés megkötéséről 
(12 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 4 800 OOO Ft+ 
ÁFA összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a 
Képviselő-testület müködési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a PolgáriDestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős polgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V /18/34/2013. ügyiratszámon megtörtént 
A szerződés megkötésre került, amely 2013. október 1-jétőllép életbe. 

299/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Bóbita Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
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(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Blattner Editet 
bízza meg a Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/B) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig terjedő határozott időre. Az 
alapilletmény ét a G fizetési osztály 9. fizetési fokozatának megfelelő 169 228 Ft-ban, további 
szakképzettségért járó illetménynövekedését 13 538 Ft-ban, 2013. december 31-ig terjedő 
határozott időre a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 42 OOO Ft-ban, 2013. 
december 31-ig terjedő határozott időre a magasabb vezetői pótlékát 54 OOO Ft-ban, 
illetményét összesen 278 766 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

és 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője 

300/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Csupa Csoda ÓVoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kasperkieviczné 
Vágner Ilonát bízza meg a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig terjedő 
határozott időre. Az alapilletményét a G fizetési osztály 13. fizetési fokozatának megfelelő 
200 978 Ft-ban, további szakképzettségért járó illetménynövekedését l O 049 Ft-ban, 2013. 
december 31-ig terjedő határozott időre a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 
28 OOO Ft-ban, 2013. december 31-ig terjedő határozott időre a magasabb vezetői pótlékát 
48 OOO Ft-ban, illetményét összesen 287 027 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a 
polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

és 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője 

301/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Gézengúz ÓVoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Murányiné Bényei 
Ibolyát bízza meg a Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/ A) magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig terjedő határozott 
időre. Az alapilletményét a G fizetési osztály 13. fizetési fokozatának megfelelő 200 978 Ft
ban, további szakképzettségért járó illetménynövekedését l O 049 Ft-ban, 2013. december 31-
ig terjedő határozott időre a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 28 OOO Ft-ban, 
2013. december 31-ig terjedő határozott időre a magasabb vezetői pótlékát 50 OOO Ft-ban, 
illetményét összesen 289 027 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 30. 
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Feladatkörében érintett: 

és 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője 

302/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gajdics Józsefnét 
bízza meg a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-éig terjedő határozott időre. Az 
alapilletményét a G fizetési osztály 14. fizetési fokozatának megfelelő 208 915 Ft-ban, 
további szakképzettségért járó illetménynövekedését 16 713 Ft-ban, 2013. december 31-ig 
terjedő határozott időre a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 35 OOO Ft-ban, 2013. 
december 31-ig terjedő határozott időre a magasabb vezetői pótlékát 48 OOO Ft-ban, 
illetményét összesen 308 628 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője 

Intézkedés: Az intézményvezetői pályázatok lezáródtak. A kinevezések megtörténtek a 
határozatok alapján. 

306/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. 
január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik 
támogatására a beérkezett pályázatok alapján az l. mellékletében meghatározott támogatást 
nyújt- megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 
17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora (céltartalék sport és civil 
szervezetek támogatására) terhére 3 900 eFt összegben a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora 
(egyházak pályázatai) terhére l OOO eFt összegben. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
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Sorszám Pályázat 
sorszám 

l. 3. 

2. 4. 

3. 5. 

4. 7. 

5. 8. 

6. 9. 

7. 10. 

8. ll. 

9. 12. 

10. 14. 

ll. 15. 

12. 16. 

13. 17. 

14. 18. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 306/2013 (V 28.) KÖKT határozathoz 

A civil szerveztek 2013. évi támogatása 

Civil szervezet, alapítvány, Támogatás 
tagszervezet neve összege 

(Ft) 

Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK 210 OOO 
Egyesület 

1108 Budapest, Mádi u. 173. 
Cukorbetegek Budapesti Egyesülte 100 OOO 
1077 Budapest., Wesselényi u. 17. 
Kőbányai Tagcsoport (KÖSZI) 

ll O 5 Budapest, Sze nt László tér 7-14. 
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 100 OOO 

ll 08 Budapest, Oltó utca 6. 
Eletrevaló Karitatív Egyesület 140 OOO 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. 

Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek 160 OOO 
Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete 

ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/116. 
Havasi Gyopár Alapítvány 210 OOO 

1105 Budapest, Bánya utca 31. I/7. 

Horvát Hagyományőrző Egyesület 100 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 1/C.Il./23. 

Kápolna Színpad Alapítvány 210 OOO 
1102 Budapest, KáQolna utca 14. 
Kőbányai Fiatalok Egyesülete 70 OOO 

1105 Budapest, Havas Ignác utca 1-3. 
Kőbányai Liget Egyesület 50 OOO 

ll 02 Budapest, Halom utca 3 7 /B 
Kőbányai Képző és Iparművészek 210 OOO 

Egyesülete 
1105 Budapest, Harmat utca 23. I/4. 

Kőbányai Csontritkulásos és 130 OOO 
Mozgásszervi Betegek Klubja 
1105 Budapest, Előd utca l. 
Kőrösi Csoma Sándor KKK 
Koccintós néptánccsoport 210 OOO 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Kőrösi Csoma Sándor KKK 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 210 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Kőrösi Csoma Sándor KKK 
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15. 19. Kőbányai Fotóklub 100 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Csoma Sándor KKK 
16. 20. Harmat Nyugdíjas Klub 100 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Csoma Sándor KKK 

17. 21. Kőbánya Férfikar 120 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Csoma Sándor KKK 
18. 22. Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 100 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Csoma Sándor KKK 

19. 23. Köb. Nyugdíjasok Erdek. Szervezete 100 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Csoma Sándor KKK 
20. 24. Örökzöld Nyugdíjas Klub 100 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Csoma Sándor KKK 

21. 25. Ujhegyi Nyugdíjas Klub 100 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Csoma Sándor KKK 
22. 26. Pataky Nőikar 150 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Csoma Sándor KKK 

23. 27. Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 150 OOO 
ll 04 Budapest, Kada utca 97. 

24. 28. Lokomotív Turista Egyesület 120 OOO 
ll 03 Budapest, Csombor 4/1. 

25. 29. M-Erték Kulturális Egyesület 120 OOO 
1104 Budapest, Harmat u.76.3.lh.4/12. 

26. 30. Magyar Rákellenes Liga 120 OOO 
1123 Budapest, Ráth György út. 6. 

Kőbányai Klubja 
Körösi Csoma Sándor KKK 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
27. 31. Magyarországi Lengyel Katolikusok 100 OOO 

Szent Adalbert Egyesület 
ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 

28. 32. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 100 OOO 
Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207 

29. 35. Magyar Szakszervezetek Országos 100 OOO 
Szövetsége 

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 

Körösi Csoma Sándor KKK 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

30. 37. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 210 OOO 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 

Kőbányai Szervezete 
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1105 Budapest, Halom u. 37/B 
31. 38. Nagycsaládosok Kőbányai 210 OOO 

Szent László Egyesülete 
1103 Budapest, Örmény u. 12. 

32. 39. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 210 OOO 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

NOE Óhegyi Csoport 
ll 05 Budapest, Bolgár u. 6. 

33. 42. Sibrik Kertszépítő Egyesület 50 OOO 
ll 08 Budapest, Maglódi út l 05/C 

34. 43. Sorskérdés Alapítvány 100 OOO 
1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. 
Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja 

1105 Budapest, Halom u. 37/B 
35. 44. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 210 OOO 

ll O l Buda_IJ_est, Könyves Kálmán krt. 25. 
36. 45. "A zene mindenkié" Egyesület 50 OOO 

1102 Budapest Füzér utca 27/A 
37. - Emberbarát Alapítvány 70 OOO 

1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 
Osszesen: 4 900 OOO 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodások megkötésre kerültek. Az előirányzat
átcsoportosítás a V/18/41/2013. ügyiratszámon megtörtént A támogatások 
június és július hónap folyamán kiutalásra kerültek. 

307/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Szent László Király Alapítvány (a civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt) 
pályázatának elbírálásáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 
tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. 
január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik 
támogatására kiírt pályázat alapján a Szent László Király Alapítvány részére l 00 OOO Ft 
összegű támogatást nyújt - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora 
(céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) terhére a céltartalék felszabadításával 
egyidejűleg. 

2. A Szent László Király Alapítvány az l. pontban meghatározott támogatási összeget úgy 
köteles felhasználni, hogy abból a pályázatában jelzett l. és 2. pontban szereplő programot 
megvalósítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtéte lére. 

Határidő: azonnal 
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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 megkötésre került. Az előirányzat

átcsoportosítás a V/18/37/2013. ügyiratszámon megtörtént. A támogatás 
összege 2013. június 24-én kiutalásra került. 

308/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
szalgálatot teljesítő egyházak részére a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő 
időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú oktatási és kulturális 
hagyományteremtő programok, valamint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott 
pályázatok alapján az l. mellékletében meghatározott támogatást nyújt - megállapodás 
keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sor terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: azonnal 

Sorszám 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a 308/2013 (V 28.) KÖKT határozathoz 

A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása 

Pályázat Egyház/egyházközség neve Megítélt 
sorszáma támogatás 

(Ft) 
l. Budapest Kőbányai Református Egyházközség 300 OOO 

l105 Budapest, Ihász köz 15. 
2. Budapest Kőbányai Református Egyházközség 120 OOO 

ll 05 Budapest, Ihász köz 15. 
3. Budapesti Zsidó Hitközség 50 OOO 

1075 Budapest, Síp u. 12. 
6. Kőbányai Szent György Plébánia 250 OOO 

1104 Budapest, Sörg_yár u. 73/A 
7. Kőbányai Szent László Plébánia 200 OOO 

ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 
8. Kőbányai Szent László Plébánia 200 OOO 

1102 Budapest, Szent László tér 25. 
9. Kőbányai Szent László Plébánia 250 OOO 

1102 Budapest, Szent László tér 25. 
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8. 10. Kőbányai Szent László Plébánia 100 OOO 
ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 

9. ll. Lengyel Perszonális Plébánia 70 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy u. ll. 

10. 12. Lengyel Perszonális Plébánia 100 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy u. ll. 

ll. 13. Rákosfalvi Református Egyházközség 80 OOO 
ll 06 Budapest, Kerepesi út 69 

12. 14. Rákosfalvi Református Egyházközség 100 OOO 
1106 Budapest, Kerepesi út 69 

13. 15. Szent Család Plébánia 180 OOO 
1103 Budapest, Kada u. 25 . 

.. 
Osszesen: 2 OOO OOO 

Intézkedés: A támogatási megállapodásokat a felek aláírták. Az előirányzat

átcsoportosítás a V/18/37/2013. ügyiratszámon megtörtént. A támogatások 
összege 2013. június 24-én kiutalásra került. 

309/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2013. évi sportcélú támogatására kiírt 
pályázat elbírálásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportszövetség sportegyesületei által a 2013. január l-jétől 2013. december 31-éig terjedő 
időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és 
működési feltétele javítására benyújtott pályázatok alapján a határozat l. mellékletében 
meghatározott sportegyesületeket támogatja 2 OOO eFt összegben - megállapodás keretében
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére ( céltartalék sport és civil szervezetek 
támogatására) a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
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 

J. melléklet a 309/2013 (V. 28) határozathoz 

A Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2013. évi támogatása 

Sorszám Szervezet/ tagszervezet neve Támogatás (Ft) 

l. Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO 
ll 03 Budapest, Gutor tér 8. 

33 



2. KOBANYAERT EGYESÜLET 250 OOO 
1101 Budapest Kápolna u. 3. 

3. BIG-BEM TANCSPORT EGYESÜLET 190 OOO 
1103 Budapest, Farkasalma u. 2. 11/7. 

4. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 150 OOO 
1103 Budapest, Gyömrői út 17-21. 

5. Biofit Sport Egyesület 250 OOO 
1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. 

6. Hungária Viktória Femina Sport Club 230 OOO 
ll 02 Budapest, Állomás u. 21. 

7. Sutemi Harcművészeti Sportegyesület 140 OOO 
ll 07 Budapest, Barabás u. 35. 

8. Barcza Gedeon Sport Club 140 OOO 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. 

9. NOV A Sport Egyesület 120 OOO 
1105 Budapest, Bolgár u. 18. 

10. Stílus Kőbányai Uszóiskola és SE 140 OOO 
ll 04 Budapest, Harmat u. 186. 

ll. Sportliget SE 140 OOO 
1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 

Intézkedés: A támogatási megállapodásokat a felek aláírták. Az előirányzat

átcsoportosítás a V/18/40/2013. ügyiratszámon megtörtént A támogatások 
2013. június és július hónapban kiutalásra kerültek. 

310/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról 
( 17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 100 OOO Ft 
összegű támogatást biztosít a Rákóczi Szövetség részére együttműködési megállapodás 
keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési 
sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződés megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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: A támogatási szerződést megkötöttük. Az előirányzat-átcsoportosítás a 
V/18/38/2013. ügyiratszámon megtörtént A támogatás 2013. június 26-án 
kiutalásra került. 
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322/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent László Gimnázium intézményvezetői pályázatának véleményezéséről 
(ll igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sárkány Péter 
intézményvezetői pályázatát a pályázati kiírásnak megfelelőnek tartja, és támogatja Sárkány 
Péter intézményvezetői megbízását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: A véleményezésről szóló határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ 10. Tankerületnek megküldtük. 

334/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programot az l. 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2015-ben vizsgálja felül a programban 
foglaltakat, és szükség esetén készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület részére a 
program módosításáról. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán területért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: A dokumentum elkészült és a www.kobanya.hu honlapon olvasható. 

344/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya u. 
31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok 
szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, 
áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia 
szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepség 
megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 OOO Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
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 aláírásra került. Az előirányzat

átcsoportosítás a V/18/58/2013. ügyiratszámon megtörtént. A támogatás 
2013. július 8-án kiutalásra került. 

359/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Törekvés Művelődési Központ támogatási kérelméről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 500 eFt 
összeggel, megállapodás keretében támogatja a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet, amelynek fedezetét a Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a 
pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora 
terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) biztosítja 430 eFt összegben- a 
céltartalék felszabadításával egyidejűleg-, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére biztosítja 
3 070 eFt összegben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedés megtételére. 
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: A megállapodás megkötésre került. Az előirányzat-átcsoportosítás a 
V/18/59/2013. ügyiratszámon megtörtént. A támogatást 2013. július 9-én 
kiutaltuk. 

Jegyző i Iroda Városüzemeltetési Csoport 

342/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési programjából 
megvalósuló futballpálya telepítéséhez szükséges forrás biztosításáról 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szent László Általános Iskola sportudvarán (ll 02 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 
39055/8) az MLSZ Országos pályaépítési programja keretében megvalósuló műfüves 
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futballpálya telepítéséhez bruttó 26 828 OOO Ft-ot biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 40. sorának 
terhére (pályázatok ömésze) a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Liget u. 
13. szám alatti társasház közös képviselőjével a tűzfal veszély-elhárítási költségeinek 
tulajdoni hányad arányában történő megtérítése érdekében. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
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 
a Városüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán az MLSZ Országos 
pályaépítési programja keretében megvalósuló műfüves futballpálya 
telepítéséhez biztosított bruttó 26 828 OOO Ft-os keretösszeg 
felhasználásával, az Önkormányzat beszerzési rendje alapján kiválasztott 
kivitelezők közreműködésével a sportudvar építése folyamatban van. 
Tervezett befejezési határidő 2013. szeptember 26. A tűzfal veszély
elhárítási munkáit a társasház hitelből történő finanszírozással saját 
költségén végeztette el. Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18176/2013. 
ügyiratszámon megtörtént 

Jogi Csoport 

261/2012. (V. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Horizont Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem köt 
együttműködési megállapodást a Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel (1108 Budapest, 
Szőlővirág utca 14. IX. 40., nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság a 6645 szám alatt, 
képviseli: Gálicz József). 
2. A Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest X. kerület, 
Szállás utca ll/B szám alatti 36 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
vonatkozó használatba adási szerződést 2012. május 31-ei hatállyal bontsa fel a Kőbánya 
Horizont Polgárőr Egyesülettel (1108 Szőlővirág utca 14. IX. 40., nyilvántartásba vette a 
Fővárosi Bíróság a 6645 szám alatt, képviseli: Gálicz József). 
Határidő: 2012. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelő alpolgármester 

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

Intézkedés: A Kőbánya Horizont Polgárőr Egyesülettel a használatba adási szerződést a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felmondta, az Egyesület a helyiségből 
kiköltözött. 
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92/2013. (III 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Csoport 

Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére határidőben megküldtük, a szükséges módosítások a 
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

16112013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a T ÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosítószám ú projekt megvalósítása részeként a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. "mérnöki, szakértői" és műszaki ellenőri feladatokkal 
történő megbízásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 
TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása részeként a "mémöki, 
szakértői" és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötendő szerződést az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 
(A szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a szerződés 2013. május 2-án megkötésre 
került. 

249/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya reszere a 2013. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére a 2013. évben bérletidíj-, illetve 
albérletidíj-hozzájárulás nyújtására vonatkozó pályázat alapján az alábbi sorrendben 

l. l. ( ... ) 

1.19. ( ... ) 
részére bérletidíj-hozzájárulást biztosít az l. melléklet szerinti tartalommal megkötött 
szerződés alapj án. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 
nyújtandó támogatás 2014. évre vonatkozó összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Csoport 

(A támogatási szerződés (minta) szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Intézkedés: A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága hivatásos állománya részére a 
2013. évben bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtása tárgyában 
a támogatottakkal a szerződést megkötöttük, a hozzájárulás összegét 
havonta - a szerződésben foglaltak szerint - átutaljuk. 

27112013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 2. melléklet szerint kiadja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jogi Csoport 

(Az alapító okiratok szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratot módosító okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére határidőben megküldtük, a szükséges módosítások 
a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

312/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület KŐBÁNYA név használata iránti kérelméről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az 
Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület (székhelye: ll 05 Budapest, Ihász utca 26., képviseli: 
Majorszky Klára elnök) részére a Kőbánya név használatát A felhasználás engedélyezett 
célja: Az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület nevének használata során a "Kőbánya" név 
feltüntetése. Az Egyesület célja: a középkorúak és az idősebb korosztály részére a szabadidő 
hasznos eitöltésének szervezése, biztosítása, az egészséges életstílus népszerűsítése, a tagok 
rendszeres képzése, továbbképzése, különösen a Nordic Walking, természetjárás, úszás, vízi 
torna, kerékpározás, síelés, asztalitenisz sportágakban. 
2. Az engedély érvényességének időtartama: az engedély kiadása napjától visszavonásig, de 
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legfeljebb az Egyesület jelenlegi tevékenységének folytatásáig. 
3. A Kőbánya név használatáért felelős személy: Majorszky Klára elnök. Az engedélyezett 
névhasználat ingyenes. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az engedélyről szóló okirat kiadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 

Intézkedés: Az Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesület reszere a "Kőbánya" név 
használatának engedélyezésére vonatkozó okirat kiadásra került. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

109/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt Támogatási szerződése részeként 
a Konzorciumi megállapodás módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP 
5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" megnevezésű projekt részeként felújításra, illetve átépítésre kerülő 

közvilágítási rendszer megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés 8. számú mellékletét 
képező Konzorciumi megállapodás módosítását kezdeményezi oly módon, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzatát új konzorciumi partnerként (tagként) a projekthe bevonja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
és a Pro Régió Kft., mint Közreműködő szervezet bevonásával készítse elő az l. pontban 
meghatározott Konzorciumi megállapodás módosítását. 
Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A konzorciumi megállapodás-módosítás előkészítésre, illetve a Budapest 
Főváros Önkormányzatával együttműködésben elkészítésre került. A 
megállapodás tervezetet a Budapest Főváros Önkormányzata a 2013. június 
12-ei Fővárosi Közgyűlésén megszavazta. A határozatban foglaltak 
teljesültek. 

115/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. IV. épület szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Üllői út 120-122. IV. épület szám 
alatti, 38315/39/D/21 helyrajzi számú üres lakás, pályázati úton történő elidegenítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 2 925 OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a licitáláson megállapított vételárát egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. május 31. 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázat eredményesen zárult, az adásvételi szerződés 2013. július 19-én 
megkötésre került. 

116/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 21. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 21. szám 
alatti, 41464/9/A/539 helyrajzi számú üres lakás pályázati úton történő elidegenítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 3 840 OOO Ft összegben határozza meg. 
A Vevő a licitáláson megállapított vételárát egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A pályázat eredményesen zárult, az adásvételi szerződés 2013. június 19-én 
megkötésre került. 

200/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 15. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 15. szám alatti, 
helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3 575 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2013. június 24-én megkötésre került. 
262/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdése alapján a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójává az AUDIT LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságat (1107 Budapest Balkán u. 12. fszt. l) cg 01-09-661579, 
engedélyszám: 000030, kijelölt könyvvizsgáló Eszenyiné Fekete Agnes, engedélyszám: 
003172 (an: Darch Erzsébet; lakcím: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38.) választja meg, és 
hozzájárul a 2010. december 17-én létrejött szerződés változatlan feltételek mellett történő 
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meghosszabbításához 2015. május 31. napjáig. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 
meghosszabbításra került. 

263/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 
módosításáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2.1. pontjának első bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"A 2013. január hó l. napja és 2013. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott 
Kompenzáció összege nettó l 964 737 969 Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázhatvannégymillió
hétszázharminchétezer-kilencszázhatvankilenc forint + 415 677 882 Ft, azaz 
Négyszáztizenötmillió-hatszázhetvenhétezer-nyolcszáznyolcvankettő forint áfa, mindösszesen 
2 380 415 851 Ft, azaz Kettőmilliárd-háromszáznyolcvanmillió-négyszáztizenötezer
nyolcszázötvenegy forint." 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2.1. (b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
"a Költségtérítés nettó l 396 060 016 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió
hatvanezer-tizenhat forint + 262 134 835 Ft, azaz Kettőszázhatvankettőmillió

egyszázharmincnégyezer-nyolcszázharmincötforint áfa, mindösszesen l 658 194 851 Ft, azaz 
Egymilliárd-hatszázötvennyolcmillió-egyszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenegy forint." 
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
között létrejött 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. számú melléklete 5.2. pontja
felújítási feladatok-az alábbi új sorokkal egészül ki: 
"Keresztury Ált. Isk. vizesblokk felújítása 
Gépmadár u. óvoda, bölcsőde összesen 9 vizesblokk felújítása 
Parkolási zóna kiegészítő munkák 
Kis-Pongrác projekthez területén aszfaltozás 
Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó fapótlás (600 db fa pótlásaakivágandó fák helyett)" 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 
módosításának aláírására. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

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

Intézkedés: A 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés fenti határozatnak megfelelően 
történő módosítása és aláírása megtörtént. 
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264/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata" cím ű projekt Támogatási szerződése 
módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség között 2012. június 15-én létrejött KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 
azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont 
vizsgálata" című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés - határidőre vonatkozó -
módosítását írja alá. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Támogatási Szerződés l. számú módosítása 2013. augusztus 16-án 
aláírásra került. A szerződésmódosítás értelmében a Projekt 
megvalósításának tervezett napja 2014. szeptember l-jére módosult. A 
határozatban foglaltak teljesültek. 

280/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bánya utca 3. szám alatti, 
helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlőt 
tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A Képviselő-testület a 40112013. (VIII. 29.) KÖKT határozatában döntött a 
Bánya u. 3. szám alatti lakás elidegenítésérőt 

281/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca l. szám alatti elidegenítésre kijelölt helyiség 
vételárára vonatkozó részletfizetési kérelemről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Hamar Ferenc 
bérlő részére ·az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 
l. szám alatti, helyrajzi számú helyiség elidegenítése során az l 235 OOO Ft 
összegű vételár 70%-ának, azaz 864 500 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
2. A vevő a vételár 30%-ának megfizetését a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék 
jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi részletben köteles megfizetni. Az induló 
vételártörlesztés 73 909 Ftlhó. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az adásvételi szerződés 
megkötésére. 
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Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2013. július 17-én megkötésre került. 

282/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. fszt. 5. szám alatti üres lakás pályázati úton 
történő értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár u. 12. fszt. 5. szám alatti, 
41774/0/A/5 helyrajzi számú lakás pályázati úton történő értékesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 81 O OOO Ft összegben határozza meg. 
A V evő a li c i ten elért legmagasabb vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A pályázat eredményesen zárult, az adásvételi szerződés 2013. augusztus 26-
án megkötésre került. 

283/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 16/b szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
értékesítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás u. 16/b szám alatti, 
3 83 7 5/01 A/20 helyrajzi szám ú lakás pályázati úton történő értékesítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát l 539 OOO Ft összegben határozza 
meg. A vevő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A pályázat eredményesen zárult, az adásvételi szerződés 2013. augusztus 26-
án megkötésre került. 

284/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Endre utca 7 /b szám alatti lakás elidegenítéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Endre utca 7 lb szám alatti, 
helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 5 200 OOO Ft összegben határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: 2013. július 3-án kelt bérlői nyilatkozat alapján a bérlő nem kívánja 
megvásárolni a lakást. 

285/2013. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6/c szám alatti lakás elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 6/c szám alatti, 
helyrajzi számú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 225 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A határidő lejárt, a bérlő szóban jelezte 2013. július 29-én, hogy nem veszi 
meg az ingatlant. 

330/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. melléklet 
szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratot módosító okiratát elfogadja, továbbá a 
2. melléklet szerint kiadja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az Alapító Okirat módosítása aláírásra került, valamint a Cégbírósághoz 
történő benyújtása is megtörtént. 
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A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 367/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatában döntött 
a Gergely-bánya környezetvédelmi felülvizsgálatának intézkedési tervében 
meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról. 

Intézkedés: A határozat végrehajtást nem igényel. 

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

166/2013. (IV. 18.) KÖKT határozata 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jogi Csoport 
a KÖKERT Kőbányai Non-Profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(Az alapító okirat szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: Az Alapító Okirat aláírása megtörtént. 

332/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról 
(ll igen, egyhangúszavazattal-l fő bejelentette nem vesz részt a szavazásban) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával 2013. augusztus l-jétől 2018. július 31-ig terjedő 
öt év határozott időtartamra Hancz Sándort választja meg, bruttó 850 OOO Ft összegű havi 
díjazással és a javadalmazási szabályzatban megállapított egyéb juttatások biztosításával. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Hancz Sándort között kötendő munkaszerződést az l. melléklet szerinti 
tartalommal írja alá. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
az aljegyző 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(Az l. melléklet szerinti munkaszerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Intézkedés: A munkaszerződés aláírása megtörtént. 
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A végrehajtott határozatok száma időrendi sorrendben összegezve: 

133/2012. (III. 22.) 252/2013. (V. 16.) 307/2013. (V. 28.) 

261/2012. (V. 17.) 256/2013. (V. 16.) 308/2013. (V. 28.) 

411/2012. (X. 18.) 257/2013. (V. 16.) 309/2013. (V. 28.) 

490/2012. (XII. 13.) 262/2013. (V. 16.) 310/2013. (V. 28.) 

29/2013. (II. 21.) 263/2013. (V. 16.) 311/2013. (V. 28.) 

40/2013. (II. 21.) 264/2013. (V. 16.) 312/2013. (V. 28.) 

92/2013. (III. 21.) 268/2013. (V. 16.) 322/2013. (VI. 27.) 

97/2013. (III. 21.) 269/2013. (V. 16.) 323/2013. (VI. 27.) 

103/2013. (III. 21.) 270/2013. (V. 16.) 324/2013. (VI. 27.) 

105/2013. (III. 21.) 271/2013. (V. 16.) 325/2013. (VI. 27.) 

109/2013. (III. 21.) 272/2013. (V. 16.) 327/2013. (VI. 27.) 

115/2013. (III. 21.9 273/2013. (V. 16.) 328/2013. (VI. 27.) 

116/2013. (III. 21.) 276/2013. (V. 16.) 329/2013. (VI. 27.) 

124/2013. (III. 21.) 278/2013. (V. 16.) 330/2013. (VI. 27.) 

137/2013. (IV. 16.) 279/2013. (V. 16.) 3312013. (VI. 27.) 

161/2013. (IV. 18.) 280/2013. (V. 16.) 332/2013. (VI. 27.) 

166/2013. (IV. 18.) 281/2013. (V. 16.) 334/2013. (VI. 27.) 

169/2013. (IV. 18.) 282/2013. (V. 16.) 337/2013. (VI. 27.) 

171/2013. (IV. 18.) 283/2013. (V. 16.) 338/2013. (VI. 27.) 

187/2013. (IV. 18.) 284/2013. (V. 16.) 342/2013. (VI. 27.) 

188/2013. (IV. 18.) 285/2013. (V. 16.) 343/2013. (VI. 27.) 

193/2013. (IV. 18.) 286/2013. v. 16.) 344/2013. (VI. 27.) 

200/2013. (IV. 18.) 299/2013. (V. 28.) 350/2013. (VI. 27.) 

214-244/2013. (IV. 18.) 300/2013. (V. 28.) 359/2013. (VI. 27.) 

249/2013. (V. 16.) 30112013. (V. 28.) 360/2013. (VI. 27.) 

250/2013. (V. 16.) 302/2013. (V. 28.) 367/2013. (VI. 27.) 

251/2013. (V. 16.) 304/2013. (V. 28.) 341/2013. (VI. 27.) 

306/2013. (V. 28.) 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 

FOLYAMATBAN LÉVÖ VÉGREHAJTÁSOK 

A Képviselő-testület (15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) zárt ülésen hozott 154/2012. (III. 
22.) KÖKT határozatában döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat közötti ingatlancserékre vonatkozó 

hozzájárulásról. 

Intézkedés: A 2. pontban lévő ingatlaura vonatkozó szerződés megkötésre került. Az l. 
és 3. pontban szereplő ingatlaura a telekalakítási rajzok elkészültek, 
folyamatban van a megállapodások előkészítése. 

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 Óri Száll ó épületeinek bontására - a korábbi 706/20 ll. (VII. 7.) határozatában 
meghatározott bruttó 2M 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: azonnal 
Feladatkörében érintett: a fejlesztési és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18172/2012. ügyiratszámon megtörtént. 
Az Öri Szálló bontása a BVOP bonyolításában megkezdődött, a 
határozatban biztosított pénzösszeg még nem került felhasználásra. 

A Képviselő-testület (16 igen, egyhangú szavazattal) zárt ülésen hozott 470/2012. (XI. 15.) 
KÖKT határozatában döntött a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 
ingatlanrészek (népligeti teniszpálya, kutyaiskola) önkormányzati tulajdonba történő 
átvételérőL 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk a Fővárosi Önkormányzatot, 
válasz még nem érkezett. 
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490/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásáról 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodás megkötésére- a 915/l. módosító javaslat figyelembevételével- az l. melléklet 
szerinti tartalommal. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét követően az 
önkormányzat és az intézmény közötti feladatok megosztásáról szóló megállapodás 
megkötésére az intézményekkel a 2. melléklet szerinti tartalommal. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2012. december 30-ai hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 4. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 
15-étől a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett 232,5 álláshelyét öt fővel csökkenti, a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 2012/2013-as tanévre engedélyezett 84,29 pedagógus álláshelyét 5 
álláshellyel bővíti. 
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 
15-étől a Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász utca 24.) 31,13 álláshelyét négy fővel 
csökkenti, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent 
László tér 7-14.) 57 álláshelyét két fővel csökkenti, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012/2013-as tanévre engedélyezett 81 
pedagógus álláshelyét hat pedagógus álláshellyel bővíti. 
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 4. és az 
5. pontban meghatározott álláshelyváltozással érintett intézmények vezetőit, hogy a három fő 
gyógypedagógus, egy fő koncluktor és egy fő konduktor-gyógypedagógus, valamint a hat fő 
úszóoktató közalkalmazotti áthelyezéséről gondoskodjék. 
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az álláshelyváltozásokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (Il. 27.) önkormányzati rendeleten 
vezesse át. 
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) ingatlanának 
rendezésére legfeljebb bruttó 17 OOO OOO forint vételáron megvásáralja a Budapest Főváros 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest X. 
kerület 3 9210/182 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az ll 06 Budapest, Gyakorló u. 
cím alatt található korlátozottan forgalomképes ingatlant. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kösse meg az adásvételi szerződést Budapest Főváros 
Önkormányzatával, és gondoskodjék a vételár fedezetének a 2013. évi átmeneti 
költségvetésbe történő betervezéséről. 
Határidő: 2012. december 31. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda csoportvezetői 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport 
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vezetője 

a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: "A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 
jogok és kötelezettségek megosztásáról" tárgyú megállapodás az 
Önkormányzat részéről soron kívül aláírásra került, a KIK 2013. március 
6-án küldte vissza aláírva a szerződést. Az Önkormányzat és az 
intézmények 2012. december hónapban aláírták "'az önkormányzat és az 
intézmény közötti feladatok megosztásáról" szóló megállapodást. Az 
Egyesített Bölcsődék egységes szerkezetű alapító okirata 2012. december 5-
én a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került. Az álláshely változások a 
2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeleten 
átvezetésre kerültek. A Keresztury Dezső Általános Iskolával kapcsolatos 
intézkedések még folyamatban vannak a Főpolgármesteri Hivatallal 
közösen. 

46/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hatház utca 1-11. szám alatti társasház volt óvóhelyei 
értékesítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hatház utca 1-11. szám alatti 
társasházban lévő, volt óvóhelyek pályázati úton történő elidegenítéséhez. 
2. A Képviselő-testület az ingatlanok kikiáltási árát l OOO Ft/m2 összegben határozza meg. A 
Vevő a licitáláson megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. május 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: Az elidegenítés lehetőségéről a közös képviselő tájékoztatása megtörtént. 

55/2013. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/b 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

szám alatti ingatlan elfogadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
"donos által térítésmentesen felajánlott, Budapest X. kerület, Hős u. 15/b 

szám alatti ingatlan tulajdonjogát elfogadja a tulajdonszerzéssei 
kapcsolatos járulékos költségek megfizetése mellett. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a térítésmentes tulajdonszerzéssei 
kapcsolatos szerződés aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. április 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

50 



Intézkedés: Az ingatlan birtokbavétele megtörtént. Az adásvételi szerződés eladó 
részéről július hónapban aláírásra került, azonban a 30 napos határidő 
letelte okán új szerződés megkötése szükséges. 

70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (FTC) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
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: A megállapodás elkészült, de az aláírás még nem történt meg. 

70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat 
a kiemelten támogatott sportegyesület (FTC) támogatásáról szóló megállapodás 
felülvizsgálatáról 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club között támogatás 
tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2013. március 15. 
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: A szerződéskötés folyamatban van a Ferencvárosi Torna Clubbal, így utalás 
még nem történt, a fedezet rendelkezésre áll a 2013. évi költségvetésben. 

86/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában 
kötendő megállapodásról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között ingó és ingatlan vagyon működtetése tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet 

szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A megállapodást a Polgármester soron kívül aláírta, a KIK részéről az 
aláírás még nem történt meg. 

87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában 
kötendő megállapodásról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodást az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület az l. pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges 25 OOO eFt 
összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai 
(önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a megállapodás aláírás ára. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A megállapodást a polgármester soron kívül aláírta, a KIK részéről az 
aláírás még nem történt meg. A 25 OOO eFt átcsoportosítása a V/09/4/2013. 
ügyiratszámon megtörtént. Érvényes szerződés hiányában az utalásra még 
nem került sor. 

118/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
az Újköztemető előtt épülő virágcsarnok építési helyének biztosításához szükséges 
megállapodás megkötéséről szóló 1008/2011. (XII. 15.) határozat visszavonásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1008/2011. 
(XII. 15.) határozatát visszavonja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságával és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a 
Budapest X. Kozma utcai volt Öri Szálló épületének lebontásával kapcsolatban. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az Öri Szálló bontása a BVOP bonyolításában megkezdődött, az esetleges 
kártérítés mértékéről, módjáról a Képviselő-testület abban az esetben fog 
határozni, ha a BVOP ilyen tárgyú megkereséssel él az Önkormányzat felé. 
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160/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződésének 

módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint 
támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft, mint közreműködő szervezet] és a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat (mint a Konzorcium képviseletében eljáró 
kedvezményezett) között 2011. évben a KMOP 5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, 
"Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" megnevezésű projekt 
tárgyában megkötött Támogatási Szerződés és mellékleteinek módosítására, és felhatalmazza 
a Támogatási Szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési területért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A műszaki tartalomváltozás tekintetében a szerződésmódosítás megtörtént, 
a Támogatási Szerződés l. számú módosítása 2013. augusztus 22-i 
keltezéssel aláírásra került. A konzorciumi tagok közötti 
költségátcsoportosítások vonatkozásában a Támogatási Szerződés 

módosítás kérelme - figyelembe véve az aláírt l. számú módosítást is -
folyamatban van. 

191/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat 
tulajdonában álló, a Budapest X., 42360/l hrsz.-ú közterületi ingatlanon található Guttmann
tónak az Újhegyi Horgász Egyesület részére 2015. december 15-éig történő haszonbérbe 
adásával az alábbi tartalommal: 
Az Újhegyi Horgász Egyesület feladatát képezi 

a) a tó fenntartásával kapcsolatos költségek viselése, 
b) a vízterület biológiai védelme, a halak védelme, valamint a területen élő más 

állatfajok védelmének biztosítása, betegségük esetszerű gyógyszeres kezelése, 
c) a halászati felügyelet által megszabott feladatok elvégzése (pl. a vízterületre csak 

magyar őshonos hal telepíthető), 
d) a tó területének tisztán tartása, a víz minőségének megőrzése, annak rendszeres 

mérése, amintáknak időben a hatóságokhoz történő eljuttatása,a vízállás rendszeres 
jelentése, 

e) a tó területén lévő nádas kezelése, karbantartása, a téli nádaratás elvégzése, 
f) a téli időszakban a halak megfelelő levegőhöz juttatása lékeléses technológiával, 
g) a területen lévő építmények (stégek) állapotának megőrzése, a szükséges javítások 

elvégzése, a szükségessé váló felújítások elvégzése, 
h) a vízrendszer téli valamint nyári átállásának előkészítése és elvégzése és 
i) az algásodás és iszaposodás megakadályozása. 

A Horgász Egyesület a feladatok ellátása érdekében szabadon használhatja fel a tó 
hasznosításával (pl. napi horgászjegyek ára) kapcsolatban keletkezett bevételeit, továbbá az 
Egyesület korlátozás nélkül használhatja a tó partján található szivattyúházat, amelyet a 
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megállapodás aláírásával egyidejűleg kezelésbe kap az ÖnkormányzattóL Az Egyesület 
vállalja, hogy egy naptári évben, előzetes egyeztetés és erre irányuló felkérés esetén 
maximum l 00 kg élő hallal támogatja az Önkormányzat rendezvényeit. A megállapodás 
2015. december 30-áig szól azzal, hogy a szerződő feleknek fél évvel a megszabott határidő 
l eteitét megelőzően egyeztetést kell kezdeményezniük a megállapodás l O évvel történő 

meghosszabbítása érdekében. Az Egyesületnek együtt kell működnie az Önkormányzattal 
vagy az Önkormányzat bármely cégével, szervezetével, a tó fejlesztésére vonatkozó 
pályázatokat pedig támogatnia kell. Az Egyesület vállalja, hogy tevékenyen részt vesz minden 
olyan kezdeményezésben, amely elősegíti, hogy a kerületben tanuló diákok jobban 
megismerj ék a természetet, a tó élővilágát 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást készíttesse el és azt az 
Önkormányzat képviseletében írja alá. 
Határidő: 2013. május l. 
Feladatkörében érintett: a fejlesztési szakterületért és a külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A Vidékfejlesztési Minisztérium, az Önkormányzat és az Egyesület 
háromoldalú megállapodást kötött egymással, miszerint a haszonbérbeadó 
a Minisztérium helyett ezentúl az Önkormányzat, míg a haszonbérleti jog 
jogosuJtja - az eredeti, a Minisztériummal kötött megállapodás szerinti 
időpontig, 2015. december 30-ig - az Egyesület. A haszonbérleti szerződés 
kiegészítését jelentő megállapodás megkötése az Önkormányzat és az 
Egyesület között folyamatban van. 

194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít 
Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek 
költségét a polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtétel ére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

l. melléklet a 19412013. (IV 18.) KÖKT határozathoz 
Az emléktábla felirata: 
Ebben a házban élt és alkotott 1994-től haláig Gion Nándor (1941-2002) József Attila-díjas 
író, újságíró, forgatókönyvíró, színházigazgató, az Újvidéki Rádió magyar főszerkesztője. 
Állíttatta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013" 

Intézkedés: Az emléktábláról a látványtervet a kőfaragótól megkaptuk, a tábla 
avatásának időpontja jelenleg egyeztetés alatt van, tervezett időpont: 

szeptember hónap. 
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198/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről 
( 15 igen, l ellenszavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
alább felsorolt lakások bérlő részére történő értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt 
százalékának megfelelő vételáron. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t, hogy a lakás bérlőjét, illetve bérlőit tájékoztassa a lakás megvásárlásának lehetőségeiről 
és annak feltételeiről. 

Vételár a forgalmi 
Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában 

l. 42309/25/ A/119 Agyagfejtő utca l O. VII. emelet 31. 60 
2. 42309/28/A/50 Agyagfejtő utca 20. I. emelet 6. 60 
3. 38319/12/A/2 Bihari utca 7/b fszt. 2. 60 
4. 38431/31/A/2 Bihari utca 14/a fszt. 2. 60 
5. 41539/0/A/9 Cserkesz utca l 7. fszt. 9. 60 

könyv szerinti 
6. 39470/85/A/139 Csertő utca 18-20. V. emelet 139. nettó érték 
7. 42309/3/A/11 Dombtető utca 6. I. emelet 8. 60 
8. 41717/63/A/2 Gergely utca 35/e félemelet 3. 60 

könyv szerinti 
9. 41715/0/A/11 Gergely utca 37. fszt. 10. nettó érték 

10. 3 921 01123/A/41 Gyakorló utca 15. VII. emelet 41. 65 
ll. 39210/125/A/44 Gyakorló utca 17. VII. emelet 44. 65 
12. 41620/0/A/6 Gyömrői út 45. fszt. 6. 60 
13. 41203/23/ A/77 Harmat utca 78. III. emelet 9. 60 

14. 38956/0/A/4 Hölgy utca 26. fszt. 3. 65 

15. 41453/4/A/l Kápolna tér 3. fszt. 5. 60 

16. 41540/96/A/4 Kelemen utca 1/c alagsor 2/a 60 

17. 41837/0/A/1 Kelemen utca 32. fszt. l. 65 

18. 41838/ll A/2 Kelemen utca 34/a fszt. l. 65 

19. 41203/32/A/34 Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet 16. 60 

Kőrösi Csoma Sándor út 35-37. VII. emelet 
20. 41400119/ A/95 95. 60 

21. 41400/1/ A/26 
Kőrösi Csoma Sándor út 41. VI. emelet 25. 

60 

22. 41105/3/A/71 Lavotta utca 3. VII. emelet 27. 60 

23. 41105/2/ A/84 Lavotta utca ll. X. emelet 40. 60 

24. 39148/0/A/l Liget utca 32. fszt. l. 55 

25. 39151/0/A/6 Liget utca 38. fszt. 6. 55 

26. 38924/54/A/4 Luca köz 2. fszt. 6. 55 

Mádi utca 79-89. III. lépcsőház III. emelet 
27. 41203/21/A/37 10. 60 

28. 41899/0/A/l Márga utca 18. alagsor l. 55 

29. 42094/2/A/49 Medveszőlő utca 6. II. emelet 7. 60 
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30. 41540/69/A/2 Mongol utca 25. alagsor 2. 60 

31. 41643/0/A/8 Noszlopy utca 32. fszt. 8. 55 
32. 42309/61/ A/130 Oltó utca 6. X. emelet 43. 60 

33. 42309/62/ A/62 Oltó utca 12. IV. emelet 18. 60 
34. 41400/18/ A/ll Ónodi köz 2. III. emelet 2. 65 
35. 41400/211 A/6 Ónodi köz 5. félemelet 3. 65 
36. 41237/0/A/1 Sörgyár utca 3 5. I. lépcsőház fszt. l. 65 
37. 41043/1/C/1 Sörgyár utca 54. fszt. l. 65 
38. 38369/22/A/1 Szállás utca 28. fszt. l. 65 
39. 38390/1/A/2 Száva utca 20. fszt. 2. 60 

40. 121127/42/A/102 Újlak utca 104. IV. emelet 13. 60 
41. 38315/70/ A/62 Üllői út 130. III. lépcsőház III. emelet 2. 65 
42. 38315/76/A/1 Üllői út 138. I. lépcsőház fszt. l. 60 
43. 38924/92/A/2 Vasláb utca 3. fszt. 18. 65 
44. 41460/12/ A/20 Veszprémi utca 8. II. emelet 9. 65 
45. 38924/48/A/16 Vécs köz 2. II. lépcsőház II. emelet 12. 55 
46. 41203/18/A/1 Vörösdinka utca 3. fszt. l. 60 
47. 41203/17/A/4 Vörösdinka utca 7. I. lépcsőház I. emelet 3. 60 

Vörösdinka utca 9. II. lépcsőház III. emelet 
48. 41203/20/ A/29 ll. 60 
49. 38315/47/A/32 Zágrábi utca 9. III. emelet 2. 65 
50. 38315/53/A/39 Zágrábi utca 19. III. emelet 9. 65 

2. A Képviselő-testület hozzájárul az alább felsorolt üres lakások pályázati úton történő 
értékesítéséhez, a forgalmi érték megjelölt százalékában meghatározott kikiáltási áron. A 
Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az üres lakásokra 
vonatkozóan készítse el az értékbecslési szakvéleményeket 

Vételár a forgalmi 
Sorsz. Helyrajzi szám Cím érték %-ában 

l. 42309/4/A/41 Dombtető utca 10. IX. emelet 37. 70 

2. 392101122/A/62 Gyakorló utca 13. X. emelet 62. 65 

3. 4139717/A/2 Harmat utca 16/a fszt. 2. 55 
könyv szerinti 

4. 151159/6/A/144 Havanna utca 58/c V. emelet 25. nettó érték 

5. 82937/29/A/105 
Neptun utca ll O. IV. emelet 19. 

60 

6. 41142/0/A/l o Sörgyár utca 59. fszt. 10. 
60 

7. 38315/58/A/4 
Szárnyas utca 16/a fszt. 4. 

65 
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3. A Képviselő-testület hozzájárul a 42309/55/A/95 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Bányató 
utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás 1/2-ed tulajdoni hányadának a társtulajdonos részére 
történő értékesítéséhez, illetve eredménytelen értékesítés esetén a tulajdonközösség peres úton 
történő megszüntetéséhez. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy 
az ingatlan tulajdoni hányadára készítse el az értékbecslési szakvéleményt. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A lakások értékesítésének előkészítése folyamatosan történik, több lakásról 
a Képviselő-testület a szeptemberi ülésén dönt. A földhivatali nyilvántartás 
szerint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, az ügy rendezése 
folyamatban van. 

199/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kápolna utca 13. szám alatti, 
41510/6/ A/292 helyrajzi szám ú lakás elidegenítéséhez az ingatlan bérlője részére. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 260 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: A bérlő írásos megkeresésben kifogásolta meg az árat, melyet soknak 
tartott. Erre vonatkozóan a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. választ küldött 
2013. július 25-én, melyben értesítettük, hogy az ár nem módosítható. Ezt 
követően nem érkezett vissza nyilatkozat a bérlő részéről. 

201/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. szám alatti lakás piaci 
bérbeadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 40. szám alatti, 39186/1/A/97 
helyrajzi számú lakás piaci alapon történő bérbeadásához, az alábbi feltételekkel: 

a) A lakás piacialapú bérleti díja 50 OOO Ft/hó. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti díj 
KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével megegyező nagyságú, egyoldalú 
nyilatkozattal történő emelésére. 

b) A Bérlő a bérleti díj on felül köteles a közüzemi díjakat megfizetni. 
c) A bérbeadás határozott időtartamra, maximum két évre történhet, a szerződésben 

biztosítva mind a bérlő, mind pedig a bérbeadó részére a kettő hónapos, rendes 
felmondás lehetőségét is. 
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d) A bérbeadás feltétele, hogy a lakás, illetve a berendezési tárgyak nem rendeltetésszerű 
használatából adódó javítási és felújítási munkáinak, illetve cseréjének költségeit a 
bérlő köteles megfizetni. 

e) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a 
bérlő háromhavi bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles megfizetni. 

t) A bérleti szerződés hatályba lépésnek feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú 
kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás -
felmondás esetén vagy a bérleti jogviszony lejártát követő - önkéntes kiürítésével 
kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület 2014. április 30. napjáig- új bérbeadásesetén-hozzájárul a lakás 
l. pontban rögzített feltételekkel történő bérbeadásához. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakás piaci alapú bérbeadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. május 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: A Népjóléti Bizottság 2013. augusztus 27-ei ölésén tárgyalta a bérlői 

kijelöléseket. A 198/2013. (VIII. 27.) NB határozattal döntött a 
bérbeadásról, mely alapján kerül sor a szerződés megkötésére. 

305/2013. (V. 28.) KÖKT határozat 
a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részként a 
Konzorciumi megállapodás módosításáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP 
5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" megnevezésű projekt részeként felújításra kerülő közvilágítási rendszer 
megvalósítása érdekében a Támogatási Szerződés 8. számú mellékletét képező Konzorciumi 
megállapodás módosításával összefüggésben, amelynek eredményeként Budapest Főváros 
Önkormányzata új konzorciumi partnerként (tagként) a projekthe belép, a Projekt részeként 
megvalósuló közvilágítási rendszer fel új í tásához szükséges 7 197 112 Ft összegű önerőt 
Budapest Főváros Önkormányzata számára pénzeszköz átadásával biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Konzorciumi megállapodás módosításának a 
Fővárosi Közgyűlés döntésének függvényében, illetve megtörténtét követően a jelen 
előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Konzorciumi megállapodás módosításának tervezetét, továbbá a Projekt 
részeként megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához szükséges 
7 197 112 Ft összegű önerő pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 
Budapest Főváros Önkormányzata a 2013. június 12-ei Fővárosi 
Közgyűlésén megszavazta. A Konzorciumi megállapodás módosításának 
aláírására a Támogatási szerződés ilyen értelmű módosítását (tehát a Pro 
Régió Kft., mint Közreműködő Szervezet hivatalos jóváhagyását) követően 
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kerülhet sor. A szerződésmódosítási kérelmünk, összehangolva a 
konzorciumi tagok között szükséges költségátcsoportosítással, folyamatban 
van. 

336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ összeolvadásáról 
(ll igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006.) 
és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményeket 2013. december 31-ei hatállyal jogutóddal megszünteti. A Képviselő-testület 
az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) elnevezéssel 2014. január l. 
napjával új önállóan működő és gazdálkodó intézményt alapít. 
2. A Képviselő-testület Szebechlebszky Erikának, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
vezetőjének, és Büki Péternek, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjének a magasabb vezetői megbízását 2013. december 31. napjával visszavonja. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát az l. 
melléklet, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ megszüntető okiratát a 2. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a 3. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
5. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ elnevezésű önállóan 
működő és gazdálkodó közös igazgatású, többcélú intézmény alapításának ütemtervét a 4. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
6. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. 
A pályázati kiírás a Szociális Közlönyben, a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
7. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a 
pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/ A. § (6) bekezdése szerint bizottságo t hoz létre, amelynek tagj ává választj a 

a) Weeber Tibort, 
b) Dr. Csicsay Claudius Ivánt, 
c) Dr. Fejér Tibort, valamint 
d) Gagyi Róbertet. 

8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásra vonatkozóan szakértő bevonásának a 
szükségességét, és indokolt esetben intézkedjék a szakértő felkérésérőL 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport 
vezetője a határozat 2. és a 6. pontja vonatkozásában 

(Az 1-5. mellékletek - a megszüntető okiratok, az alapító okirat, az ütemterv és a pályázati 
kiírás- szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplőkkel.) 
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Intézkedés: A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapítása az ütemterv szerint 
folyamatban van, az intézményvezetői álláshely betöltése érdekében a 
pályázat kiírásra került. Az alapító okiratok módosítása, aláírása, valamint 
azoknak a Magyar Államkincstár részére történő megküldése megtörtént. 
A Magyar Államkincstártól hiánypótlás érkezett és a hiánypótlásnak nem 
tudunk eleget tenni intézményvezető hiányában, ezért a Humán Iroda kéri 
az eljárás felfüggesztését. 

339/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a KMOP-3.3.3-13. azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" 
című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-
13 azonosítószám ú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" cím ű konstrukcióra 
pályázatot nyújt be a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (1108 Újhegyi sétány 1-3., 
helyrajzi szám: 42309/11 O) épületének energetikai korszerűsítése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

340/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 

szakterületért felelős 

az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 
régióban levő önkormányzatok számára" című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-
2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 

önkormányzatok számára" című konstrukcióra pályázatot nyújt be a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat szervezetfejlesztése céljából. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: A pályázatok hiánypótlásának benyújtása határidőre megtörtént A 
pályázatok jelenleg elbírálás alatt állnak. 

345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club támogatásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Törekvés Sportegyesület vívószakosztálya részére 3 millió forint, 
b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére 1,5 millió forint, 
c) a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére l ,5 millió forint, 
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d) a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 millió forint, melynek terhére a KSC 
ügyviteli költségei is elszámolhatók, valamint 
e) a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 millió 
forint 

összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 
22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek 
támogatása költségvetési sor terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, a 
támogatási szerződések megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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 előirányzat-átcsoportosítás a V/18/62/2013. ügyiratszámon megtörtént. A 
támogatások a KDSE kivételével - még nincs a KDSE részéről aláírt 
szerződés - 2013. július hónapban kiutalásra kerültek. 

347/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Hangár utcai sporttelep hasznosítására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlan technikai sportcélú hasznosítására kiírt nyílt pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület a Budapest X., Hangár utcában található 42444/23 hrsz.-ú, l ha 
5250 m2 alapterületű telekingatlant 2013. július l-jétől 10 évre bérbe adja a Kőbányai Torna 
Club (1104 Budapest, Bodza utca 31/a., nyilvántartási száma: 13845, adószáma: 18028173-2-
42) számára technikai sportcélú hasznosításra évi l 200 OOO Ft bérleti díj megfizetése 
ellenében. A Képviselő-testület biztosítja a bérlő számára azt a lehetőséget, hogy a 
sporttelepet további technikaisport-szervezet részérre albérletbe adja azzal, hogy a 
hasznosításból származó bevétel fele az Önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy a bérlő 
és az albérlő(k) közötti szerződés az Önkormányzat hozzájárulásávallép hatályba. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési szakterületért és külkapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Torna Club egyeztetéseket folytat az ingatlan jelenlegi 
használóival (Modellező Sportegyesület és Szabó Kuksi SE). A tárgyalások 
után kerülhet sor a bérleti szerződés megkötésére. 
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348/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
gyógyászatisegédeszköz-támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -

a gyermeke részére történő szemüvegének megvásárlásához támogatást 
biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 31 203 Ft. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére egyoldali hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati 
segédeszköz ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 74 752 Ft. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére orthopéd cipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 16 002 Ft. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére kétoldali hallókészülék megvásárlásához támogatást biztosít, amely a készülék ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 132 017 Ft. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 16 002 Ft. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 8 O l O Ft. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 37 800 Ft. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -
- a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 
szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 22 500 Ft. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati 
árának 90%-a, legfeljebb 9 450 Ft. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -
- részére szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a két szemüveglencse 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb l O 800 Ft. 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -
reszere szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, amely a 

szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 6 300 Ft. 
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület -
- a gyárnsága alatt álló gyermek részére történő szemüveg megvásárlásához 
támogatást biztosít, amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 14 274 Ft. 
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13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 
részére gyógycipő megvásárlásához támogatást biztosít, amely a gyógyászati segédeszköz 
ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 14 173Ft. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 11111 
- a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 10 350 Ft. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Norbertnénak a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 
amely a szemüveglencse ajánlati árának 90%-a, legfeljebb 6 300 Ft. 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -
a gyermeke részére történő szemüveg megvásárlásához támogatást biztosít, 

amely a szemüveglencse ajánlati árának 50%-a, legfeljebb 15 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: A pályázók értesítése megtörtént, a 2., 3., 4., 5., 6., 12., 15. határozatban 
szereplő pályázók részére a számla bemutatását követően a támogatás 
összege utalásra került. 

349/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 22. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony 
közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítésről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Valde Tibor 
László bérlőnek (képviseli: Örkényi Tibor gondnok) a ll 02 Budapest, Hölgy u. 22. szám 
alatti egyszobás, 34 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati bérlakásra vonatkozó 
lakásbérleti jogviszonya közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő 

megszüntetéséhez szükséges 415 800 Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék) terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. július 15. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/6112013. ügyiratszámon megtörtént 
Az ügyféllel a szerződés megkötése folyamatban van. 

63 



352/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Kozma utcában működő sírköves vállalkozások által használt területek jogi 
viszonyainak rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Képviselő-testület javasolja a Polgármesternek, hogy a Budapest X., Kozma utcában 
rnűködő sírköves vállalkozások közterület-használatát 2013. június 30-ával szüntesse meg 
azzal, hogy a 3 hónapot meg nem haladóan fennálló díjtartozás esetén a vállalkozások részére 
- kérelmükre -legfeljebb hat havi részletfizetési lehetőséget biztosítson. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest X., Kozrna 
utcában rnűködő, az alább felsorolt sírköves vállalkozásokkal 2013. július l-jétől kössön 
bérleti szerződést az alábbi feltételekkel: 

a) a bérleti jogviszony határozatlan időre szól hat (6) hónap felrnondási idő kikötésével; 
b) a bérbevett területen a vállalkozók sírköveket rnutathatnak be, illetve 

(sír)kőrnegrnunkálással kapcsolatos tevékenységet végezhetnek a BFVT Kft. (l 052 
Budapest, Városház utca 9-ll.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési 
javaslatban foglalt területfelhasználási koncepció alapján, rninden ettől eltérő 

tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges; 
c) a bérleti díj összege 1000 Ft/rn2/év, amely rninden évben a KSH által megállapított 

inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy az érintett cégnek, valarnint a korábbi közterülethasználónak 

az Önkormányzat felé a bérleti szerződés megkötésekor ne álljon fenn lejárt tartozása, 
vagy rendelkezzen az Önkormányzatnak a tartozás későbbi időpontban történő 
megfizetéséhez való írásos hozzájárulásával, 

e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valarnint közös tulajdon létrejöttéhez, 

t) a bérleti jogviszony bármely okból történő rnegszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására. A bérleti jogviszony bármely okból történő rnegszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt; 

g) a felépítmények tulajdonosait a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg; 
h) a bérlőnek a bérleti szerződésben nyilatkeznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. §(l) bekezdés l. pontjaszerint definiált "átlátható szervezet"; 
i) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 

hatályban tartásáról a bérlő köteles gondoskodni; 
j) a bérlernény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságrnentesítése, a hó 

eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kár a bérlőt 
terheli; 

k) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 
adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, sem 
ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül. A bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha 
az albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja. Az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felrnondásra 
jogosítja fel a bérbeadót; 

l) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
rnindennernű jogosultság és kötelezettség harmadik szernélyre történő átruházása, 
átengedése, engedrnényezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges; 

rn) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének rninősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, rnelyek alapján a bérbeadó a szerződést 
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azonnali hatállyal felmondhatja azzal, hogy amennyiben a bérlőt olyan szerződésszegő 
magatartás terheli, amely orvosolható, a bérbeadó köteles a bérlőt megfelelő póthatáridő 
kitűzésével a magatartás beszüntetésére felszólítani: 
ma) a bérlő a bérleti szerződésből eredő vagy más, jogszabályban meghatározott lényeges 

kötelezettségének nem tesz eleget, 
mb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 

megjelölt határidőben, 
me) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
md) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói hozzájárulás 

nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
me) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 

nélkül módosítja, 
mf) a bérlő a bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen 

egyéb építkezést végez, 
mg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 

bérlőt a cégbíróságjogerősen törli a cégnyilvántartásból, 
mh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 

harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

l. melléklet a 352/2013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 
Név: Telekterület Épület Összesen Megjegyzés: 

(m2): alapterülete használt 
(m2): terület(m2): 

l. Herczeg Kő Bt. 787 170 957 
2. Mózes Gránit Kft. 429 92 521 
3. Mózes Gránit Kft. 372 - 372 ügyfélparkoló céljára, 

500 Ft/ m2 /év áron 

4. Schmid Béla egyéni 614 - 614 
vállalkozó 

5. Póra-Simon Kft. 383 - 383 
6. Két kőszikla Kft. 749 247 996 
7. Marlen Attila 766 124 890 
8. Carrara Bt. 132 90 232 
9. Rátkai László 358 89 447 
10. Abrahám János 554 86 640 
ll. Szabó Kornél - Antiqua 983 216 1199 
12. Abacus Design Bt. 582 163 745 
13. Euró Kőfaragó Bt. 1060 341 1401 
14. Fügedi András 1941 330 2271 az épületéből 39m2-t 

albérletbe ad, ezért ene a 
területrészre dupla bérleti 

díjat kell fizetnie 

15. Werner Gránit Kft. 2314 308 2 622 az épületéböl39m'-t 
albérletbe ad, ezért erre a 
területrészre dupla bérleti 
díjat kell fizetnie62 m2 -t 
használ a 425 l 8/4 hrsz.-ú 

közterületből, melyre 
használati díjat kell 

fizetnie 
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16. Tumba Szolgáltató Kft. 762 74 836 
17. Oláh Mihályné 35 65 100 
18. Dór Kőfaragó és 493 84 577 

Kőrestauráló Kft. 
19. Halász János 255 32 287 
20. Hat csillag Kft. 821 208 1029 
21. Laskavics Erzsébet 1005 174 1179 

22. O Andezit Bt. 522 182 704 

Intézkedés: A szerződések előkészítése folyamatban van. 

358/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi úti Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 
kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a 
KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.Ol-09-978249, székhelye: 1108 Budapest, 
Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) bérleti szerződés megkötésére vonatkozó 
kérelmét, és úgy dönt, hogy gyakorolja az elővásárlási jogát a Budapest X. kerület, 42444/22 
hrsz. alatti ingatlanon lévő 270 m2 alapterületű felépítmény vonatkozásában a KINGSTON 
Söröző Vendéglátóipari Kft. és a LAGUNA VENDÉGLŐ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. 
között 2012. január 5-én létrejött adásvételi szerződésben megjelölt 800 OOO Ft + ÁFA 
elidegenítési áron. A vételár forrásául a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorát 
(Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) jelöli meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.Ol-09-978249, 
székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) 2012. január 5. 
napjától a bérleti díjjal megegyező, kamatokkal növelt használati dijat megfizesse meg az 
Önkormányzat számára. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtéte lére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

felelős 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a V/18/80/2013. ügyiratszámon megtörtént 
A Laguna Kft.-t értesítettük a Képviselő-testület határozatáról és 
megküldtük számukra az Önkormányzat részéről aláírt adásvételi 
szerződést, kérve annak cégszerű aláírását. Amennyiben ez nem történik 
meg, akkor a határozatban foglaltak érvényesítése érdekében bírósághoz 
fordulunk. 
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3. melléklet 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 
elsz.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-magyarországi megtörtént Kft. 

Régióban 

Gyermekek és fiatalok 
ADITUS 

5. 
TÁMOP- integrációs programjai, EU 

2008. 
elutasítva 19 446 500 19 446 500 

Tanácsadó és 
1 

5.2.5/08/1/C 
kábítószerügyi komponens 

szeptember Szaigáitató ' 
Z rt. 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel 

összefüggő kiadások, 
támogatások fejezeti 

2008. 
6. nincs kezelésű elöirányzat hazai szeptember elutasítva 13 350 OOO 10 OOO OOO Hivatal 

támogatásainak 
elnyerésére -

bűnmegelőzési makro 
modellprojektek 
megvalósítására_ 

---- --·-·- '----- --- ---
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Esélyegyen l ö ség i 
ADITUS prograrnak 2008. Tanácsadó és 7. TÁMOP-3.3.2 végrehajtásának EU 

november elutasítva 52 950 OOO 52 950 OOO 
Szaigáitató támogatása a Közép-

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 

műfüves 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 Tanácsadó 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 42 723 232 Magyarország 3.3.4/B fogyasztás záró elszámolás 

megtörtént 
Kft. 

ÖM: 15/2009. (111.17.) ÖM 
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 Alt. Iskola tornatermi 
sportburkolatának 

felújítása) 
---·--
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13. 
TÁMOP-3.4.3- ",skolai megvalósu It, ADITUS 

08/2 Tehetséggondozás" 
EU 2009. október záró elszámolás 12 796 263 12 796 263 

Tanácsadó és 

megtörtént 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 

Tehetségsegítő Program" 
november 

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 fős bölcsőde Z rt. 

kialakítása) 

TÁMOP-3.2.3-
A hagyományápolás, 

16. 09/2/KMR-201 O- értékmegőrzés és megvalósu It, 
ADITUS 

0009 
értékteremtés útján a fiatal 

EU 2010. március záró elszámolás 47 166 774 47 166 774 Tanácsadó és 

nemzedékkel" pályázat megtörtént Szaigáitató 
Z rt. 

A Kőbányai Gyermek és 

17. 
KEOP-3.3.0/09- lsfjúsági Szabadidő ADITUS 

2010-0007 Központ balatonlellei erdei EU 2010. 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 EU 

megvalósu It, ADITUS 

2010-0066 
szabadidős 

201 O. március záró elszámolás 38 679 999 38 679 999 Tanácsadó és 

tevékenységeinek 
megtörtént Szaigáitató 

Z rt. 
támogatása 

KMOP-2009- A kőbányai "Kis Pongrác" 
19. 5.1.1 /A-09-2f- lakótelep szociális célú EU megvalósítás 

ADITUS 

2011-0001 városrehabilitációja 
2010. május 

alatt áll 
1 176 233 500 929 590 453 Tanácsadó és 

Szaigáitató 
Z rt. 
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KEOP-2009-
Az energetikai RVI 

20. 5.3.0/A/09-201 O- hatékonyság növelése a EU 2010. május 
megvalósítás 

235 107 873 184 371 594 Magyarország 
kőbányai Harmat Általános alatt áll 

0159 Iskolában 
Kft. 

KEOP-2009-
A Fecskefészek óvoda- RVI 

21. 5.3.0/A/09-201 O- bölcsőde és az Apró EU 2010. május 
megvalósítás 

273 462 708 205 097 031 Magyarország 
Csodák óvoda-bölcsőde alatt áll 

0160 energetikai korszerűsítése 
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 119512676 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 
T ÁMOP-5.2.5/A-

társadalmi integrációját 
2010. Tanácsadó és 

25. 10/1 KMR 
segítő programok EU szeptember elutasítva 79 968 702 79 968 702 Szaigáitató 

(Gyermekjóléti Központ Z rt. 
pályázata) 

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját ADITUS 

26. 
T ÁMOP-5.2.5/B- segítő programok (Sport, 

EU 2010. október elutasítva 70 965 958 70 965 958 
Tanácsadó és 

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

pályázata) 

7/2011 (lll. 9.) 
Iskolai és utánpótlás sport 

27. infrastruktúra fejlesztés, hazai 2011. április elutasítva 19 977 126 7 065 353 Hivatal 
BM rendelet 

felújítás 
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l. kategóriába besorolt 
a támogatás a 

MÁV 24 OOO OOO 
28. 

13/2011 (IV. 7.) zenekarok és énekkarok hazai 2011. április Szimfonikusok 24 OOO OOO (Kőbánya 10 Hivatal 
NEFMI rendelet központi költségvetési számára OOO OOO) 

támogatása átutalásra került 

Bankó Kft pályázati 
pozitív 

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

részesült 

Európa a 
elutasítva, a 

hivatalos RVI 
30. 

Polgárokért Testvérvárosi 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, 

31. 
2011 

fejlesztésének hazai 
szeptember tartaléklistán 

21 051 956 12 999 583 hivatal 
kihasználtságuk 

növelésének támogatása 

'Újhegyi Uszoda és nyertes, 
ADITUS 

2011. Tanácsadó és 
32. KMOP 3.3.3-11 Strandfürdő energetikai EU szeptember megvalósítás 70 551 190 59 968 512 

Szaigáitató 
korszerűsítése' folyamatban Z rt. 

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. infrastruktúra fejlesztés, hazai 2012. április elutasítva 27 541 553 19 565 032 Hivatal 
BM rendelet felújítás 
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közművelődési intézmény, 
közösségi színtér technikai, 

36. 
4/2004. (ll. 20.) ma szaki hazai 2013. április nyertes 205 400 205 400 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, 

ADITUS l 

T ÁMOP- 3.4.1. B- nevelésének és Tanácsadó és 1 

38. 11/1 oktatásának segítése ll. 
EU 2012. május megvalósítás 43 792 500 43 792 500 Szaigáitató 

szakasz 
folyamatban 

Z rt. 

nyertes, 
ADITUS 

TÁMOP 3.1.3.- Tanácsadó és 
39. 11/1 

öveges program EU 2012. május megvalósítás 284 408 200 284 408 200 
Szaigáitató 

folyamatban Z rt. 

ADITUS 

40. 
TÁMOP 3.1.11- óvodafejlesztés EU 

2012. 
elutasítva 99 795 356 99 795 356 

Tanácsadó és 1 

12/1 augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

ADITUS 

41. 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás -

EU 
2012. 

elutasítva 19 938 091 19 938 091 
Tanácsadó és 

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

ADITUS 

42. 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás 

EU 
2012. 

elutasítva 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. 
elutasítva 18 850 716 18 850 716 

Tanácsadó és 
11/1 - Széchenyi Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 

Z rt. 
---- ----
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TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás 2012. 
ADITUS l 

44. EU elutasítva 17 339 919 17 339 919 
Tanácsadó és 

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

Kulturális 
nyertes, 

ADITUS 
TÁMOP 3.2.12- szakemberképzés a Körösi 2012. Tanácsadó és 

45. 
12/1 Csoma Sándor Kőbányai 

EU 
augusztus 

megvalósítás 18 856 777 18 856 777 
Szaigáitató 

Kulturális Központban 
folyamatban Z rt. 

46. 
T ÁMOP 3.4.4/B- Országos tehetségsegítő 

EU 
2012. 

elutasítva 10 OOO OOO 10 OOO OOO KCSSKKK 
11/1 hálózat -KCSS KKK augusztus 

Komplex bűnmegelőzési és 

47. 
T ÁMOP- 5.6.1. B- állampolgári EU 

2012. 
elutasítva 40 OOO OOO 40 OOO OOO KCSSKKK 

12/1 szemléletformáló program augusztus 
Budapesten-KCSSKKK 

Komplex bűnmegelőzési és 

48. 
TÁMOP- 5.6.1.B- állampolgári EU 2012. 

elutasítva 40 OOO OOO 40 OOO OOO BÁRKA 
12/1 szemléletformáló program augusztus 

Budapesten-BÁRKA 

TÁMOP 2.4.5- 2012. nyertes, BÁRKA, l 
49. 

12/4 
Rugalmas munkahelyek- EU 

augusztus megvalósítás 48 364 756 48 364 756 Fehér kereszt 
folyamatban 

T ÁMOP-3.1.6- 2012. nyertes, 29 700 OOO (4 29 700 OOO 
50. 

11/3-2011-0004 
Táguló világ EU 

augusztus 
megvalósítás 

359 265) (4 359 265) folyamatban 

nyertes, 
51. NKA Köztéri szaborpályázat hazai 2012-10-01 megvalósítás 5 OOO OOO 5 OOO OOO Hivatal 

folyamatban 

ADITUS 

52. TÁMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák-

EU 
2012. 

elutasítva 164 929833 164 929833 Tanácsadó és 
Janikovszky Ált. Isk. augusztus Szaigáitató 

Z rt. 
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ADITUS 

53. TÁMOP-3.1.4-12 Innovatív Iskolák- Fekete 
EU 

2012. 
elutasítva 114 254 219 114 254 219 

Tanácsadó és 
Ált. Isk. augusztus Szolgáltató 

Z rt. 

ADITUS 

54. TÁMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák-

EU 
2012. 

elutasítva 127 608 516 127 608 516 
Tanácsadó és 

Keresztury Ált Isk. augusztus Szolgáltató 
Z rt. 

ADITUS 

55. TÁMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák- Kada 

EU 
2012. 

elutasítva 123 232 011 123 232 011 
Tanácsadó és 

Mihály Ált Isk. augusztus Szolgáltató 
Z rt. 

ADITUS 

56. T ÁMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák- Szent 

EU 
2012. 

elutasítva 139 435 100 139 435 100 Tanácsadó és 
László Ált Isk. augusztus Szolgáltató 

Z rt. 

MLSZ Országos pályépítő nyertes, 
57 nincs hazai 2013. április megvalósítás 41 225 470 22 198 330 hivatal Program 

folyamatban 

58 nincs 
8/2013 (lll. 29.) BM 

hazai 2013. április elutasítva 9 814 648 7851718 hivatal rendelet 

Szervezetfejlesztés a 

59. ÁROP-3.A.1. 
Közép-magyarország i 

EU 2013. július elbírálás alatt áll 3 571 165 420 3 119 566 717 hivatal régióban levő 
önkormányzatok számára" 

Megújuló energiahordozó-
ADITUS felhasználás növelése -

Tanácsadó és 60. KMOP-3.3.3-13 Napelemes rendszer EU 2013. július elbírálás alatt áll 38 254 216 38 254 216 Szolgáltató kialakítása a Szivárvány 
Z rt. 

idősek Otthonában 
-·- -· -· - -- - -- ---- -- - ·--

74 


