
Budapest FŐváros X. kerület 
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Jegyző je 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

I~A . számú előterjesztés 

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

Tartalmi összefoglaló 

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

I. végrehajtott, valarnint 
II. folyamatban lévő 

határozatokról, továbbá a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a tisztelt Képviselő
testületet. 

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

Budapest, 2014. március 14. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

I. 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

70/2013. (Il. 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 támogatási összeg nem került kifizetésre, tekintettel arra, hogy a 
mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás nem került benyújtásra, 
így a megállapodás aláírása sem történt meg. 

117/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a magántulajdonban lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló garázsok 
értékesítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi garázs 
albetéteket elidegenítésrejelöli ki: 

1.) Füzér u. 33. 
2.) Füzér u. 33. 
3.) Füzér u. 33. 
4.) Füzér u. 33. 
5.) Füzér u. 33. 
6.) Füzér u. 33. 
7.) Füzér u. 33. 
8.) Füzér u. 54/a 
9.) Gergely u. 17. 

10.) Gergely u. 82-88. (Kada u. 43.) 
ll.) Gergely u. 82-88. (Kada u. 43.) 
12.) Gergely u. 82-88. (Kada u. 43.) 
13.) Gergely u. 82-88. (Kada u. 43.) 
14.) Gyömrői út 42. 
15.) Harmat u. 26/a 
16.) Harmat u. 26/a 
17.) Harmat u. 42. 

39074/0/B/l O, 
39074/0/B/11, 
39074/0/B/12, 
39074/0/B/13, 
39074/0/B/14, 
39074/0/B/15, 
3 907 4/0/B/16, 
3 897 7 /3/B/1, 
41751/0/A/2, 
41671/9/D/86, 
41671/9/E/92, 
41671/9/E/94, 
41671/9/F/95, 
42206/0/ A/12, 
41332/5/B/6, 
41332/5/B/9, 
413 01/2/ A/16, 
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18.) Harmat u. 42. 4130112/A/17, 
19.) Hatház u. l-ll. 39210/8/H/2, 
20.) Hatház u. 1-11. 39210/8/H/4, 
21.) Hatház u. 1-11. 39210/8/H/5, 
22.) Hatház u. 1-11. 39210/8/H/6, 
23.) Hatház u. 1-11. 39210/8/I/2, 
24.) Hatház u. 1-11. 39210/8/I/5, 
25.) Hatház u. 1-11. 39210/8/1/7, 
26.) Hölgy u. 33. 38985/2/B/8, 
27.) Kada u. 98. 42087/5/B/3, 
28.) Kelemen u. 5. 41549/0/A/6, 
29.) Kelemen u. 5. 41549/0/A/7, 
30.) Kelemen u. 5. 41549/0/A/8, 
31.) Korponai u. 12. 38945/0/D/1, 
32.) Korponai u. 12. 38945/0/D/2, 
33.) Ónodi köz 5. 39164/0/C/1, 
34.) Petrőczy u. 42. 41985/0/A/2, 
35.) Petrőczy u. 42. 41985/0/A/3, 
36.) Román u. 2. 41796/0/C/54, 
37.) Román u. 2. 41796/0/C/55, 
38.) Salamon u. 4. 41855/0/B/12, 
39.) Salamon u. 4. 41855/0/B/14, 
40.) Salamon u. 4. 41855/0/B/15, 
41.) Salamon u. 4. 41855/0/B/18, 
42.) Salamon u. 4. 41855/0/B/8, 
43.) Salamon u. 4. 41855/0/B/9. 

2. A Képviselő-testület az l. pontban kijelölt ingatlanok vételárát az albetéthez tartozó 
telekterület forgalmi értékével megegyező értékben határozza meg, amely az ingatlan 
kerületen belüli elhelyezkedésétől függően l O OOO - 15 OOO Ft/m2 közötti mértékben kerülhet 
meghatározásra. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosultak 
részére történő kiküldésre és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

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

Intézkedés: Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 18., 22., 24., 41. és 42. sorszámú garázsokra 
vonatkozóan a szerződéskötés megtörtént. További elidegenítés 
jelentkezések függvényében történik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél. 

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" elnevezéső 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 
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megállapodás módosításával összefüggésben, amelynek eredményeként Budapest Főváros 
Önkormányzata új konzorciumi partnerként (tagként) a projekthe belép, a Projekt részeként 
megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához 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 Közreműködő Szervezettel folytatott egyeztetés alapján szükséges volt a 
Konzorciumi megállapodás módosításának tartalmi módosítása, a Projekt 
részeként megvalósuló közvilágítási rendszer felújításához az önerő 

összegének korrekciója. Ezen tartalmi módosításról Képviselő-testület a 
24/2014. (1. 23.) KÖKT határozattal döntött. 

394/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti épületben lévő, 331 m2 alapterületű (helyrajzi szám: 
39210/47) nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 
Budapest, Ceglédi utca 30.) részére parkolásüzemeltetési feladatatok ellátásához, valamint 
ügyfélszolgálati iroda működtetése céljára 2013. szeptember 16-ától határozatlan időtartamra, 
3 hónapos felmondási idő kikötésével, térítésmentes használatba adja. 
2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi 
költségeket köteles a szolgáltatók részére megfizetni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adással 
kapcsolatos szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kösse meg. 
Határidő: 2013. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: A szerződés megkötése megtörtént. 

473/2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
"A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című projekthez kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
(18 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 elnevezésű alkomponensére benyújtott és támogatásban 
részesített, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" című pályázathoz szükséges 
önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "A" komponensén történő részvételről szóló 337/2013. (VI. 27.) 
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KÖKT határozat 2. pontját úgy módosítja, hogy a "60 millió Ft" szövegrész helyébe a "74 
millió Ft" szöveg, a "90 millió Ft" szövegrész helyébe a "122 millió Ft" szöveg lép. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
pályázati konstrukció "A" jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére 
benyújtott és támogatásban részesített, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" 
című pályázat szükséges előkészítési költségeinek biztosítása céljából a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 5.3 mellékletének 2-17. soráról 40 OOO OOO Ft összeget biztosít. A 
Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata 
által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció "A" jelű, Közterületek komplex megújítása 
elnevezésű alkomponensére benyújtott és támogatásban részesített, "A kőbányai Újhegyi 
sétány komplex megújítása" című pályázat I. szakaszának megvalósításához szükséges 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a J egyzői Iroda V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a V/09/12/2013. ügyiratszámon 40 OOO eFt 
összegben megtörtént. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2014. ev1 költségvetéséről szóló 2/2014. (ll. 20.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér_Köz pályázat beruházási 
kíadások között 187 500 eFt összegben tervezésre került. Az együttműködési 
megállapodást 2014. január 15-én megkötöttük. 

497/2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Harmat Általános Iskola tornacsarnokának építéséről 
( 17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbányai Harmat Általános Iskola tornacsarnok építésének 
előkészületeit kezdje meg. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A pályázati pénzből készült homlokzati szigetelés megbontására - a 
megállapodásban vállalt kötelezettségek szerint - legkorábban 2016-ban 
kerülhet sor. 
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539/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat 
az MSD Pharma Hungary Kft.-vel együttműködési megállapodás kötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az MSD Pharma 
Hungary Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodást a határozat l. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármcstert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
(Az együttműködési megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szereplővel.) 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 

553/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 10. C. Ih. III. emelet 2. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca l O. C. lh. III. emelet. 2. 
szám alatti, 38315/62/ A/46 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 l 00 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: 20 13. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: Az árajánlat megküldésre került, azonban a nyilatkozattételre 
rendelkezésre álló jogvesztő határidő lejárt, ez idő alatt a bérlő nem 
nyilatkozott vételi szándékáról. 

554/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Körösi Csoma sétány 8. I. emelet 5. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 8. l. emelet 5. 
szám alatti, 39030/0/A/13 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 900 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. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlő 2014. január 22-én kelt nyilatkozata alapján az ingatlant nem 
vásárolja meg. 

556/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (rendőrségi iroda) térítéswentes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 
47 m2 alapterületű földszintes helyiséget a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére 2014. február 8-ától 2016. 
január 31-éig határozott időtartamra használatba adja körzeti megbízotti iroda céljára. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait 
az Önkormányzat fizeti meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adományozási szerződés aláírására. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés előkészítésekor 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti (hrsz: 42309/27) 4 7 m2 alapterületű 
földszintes helyiség közüzemi díjainak fedezetét terveztesse be. 
Határidő: 2013. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 
költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5.3. 
mellékletének l. során az Önkormányzat jogi személy dologi kiadásai között 
a közüzemi díjak megtervezésre kerültek. A helyiség használatára 
vonatkozó megállapodás aláírásra került. 

595/2013. (XII. 12.) KÖKT határozat 
a közterületi térfigyelő-rendszer 2014. évi üzemeltetéséhez szükséges rendőrségi 

támogatás biztosításáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő
rendszer 2014. január, február és március hónapban történő üzemeltetéséhez szükséges 
rendőrségi támogatásra a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési 
Non-profit Közhasznú Kft. részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályázásáról szóló önkormányzati 
rendeletében 27 827 eFt összeget határoz meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe a KŐKERT Kft. működési támogatása soron terveztessen be a 2014. év 
április hónaptól december hónapig terjedő időszakra összesen 44 729 eFt összeget. 
Határidő: 2014. évi költségvetés elkészítése 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 8. 
mellékletének 14. során- a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
részére - a támogatás betervezésre került. 
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5/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási 
előirányzatainak előzetes rendezéséről 
(18 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 főösszegét az l. melléklet szerint megemeli. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
Sándor KKK működési bevételét 15 390 190 Ft-al megemeli, az önkormányzati támogatását 
895 273 Ft-al csökkenti, a dologi kiadását 14 494 917 Ft megemeli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet az 512014. (l 23.) KÖKT határozathoz 

Bevételi és kiadási előirányzatok előzetes rendezése 
e Ft-ban 

Megnevezés Bevétel 
Bevételek 

Céltartalék 
Kiadások 

összesen összesen 

Építményadó 285 623 285 623 

Telekadó 65 391 65 391 

Iparűzési adó 143 301 143 301 

Helyi adóhoz kapcsolódó adópótlék és adóbírság 8 063 8 063 

Önkormányzati lakások lakbérbevétele 27 184 27184 

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása -30 096 -30 096 

Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás -12 601 -12 601 

Bevételi kiesés céltartaléka 486 865 486 865 

Intézkedés: Az előirányzat módosítása a V/09/20/2013. ügyiratszámon megtörtént. 

6/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros 

főpolgármesterét írásban tájékoztassa. 
Határidő: 2014. január 25. 
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Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Budapest Főváros Főpolgármesterének írásbeli tájékoztatása megtörtént, a 
levelet 2014. január 24-én megküldtük a Fővárosi Önkormányzatnak. 

1112014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Feladat-ellátási Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
az l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A feladat-ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

és 

12/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az 
l. melléklet szerint jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

(A feladat-ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének szövege mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: A megállapodások aláírásra kerültek. 

13/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
az erdei iskola, nyári tábor, vándortábor 2013. évi támogatásának elszámolásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról 
szóló beszámolót- a 2. pontban foglaltak kivételével- elfogadja. 
2. A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. évi erdei iskola, 
nyári tábor támogatásának elszámolását az ESZ00535/2013 és az ESZ00536/2013, valamint 
az SZA00002/2014 számú számlákra vonatkozóan nem fogadja el, egyúttal a nem 
szabályszerűen elszámolt 41 545 forint, és ennek a támogatási összeg átutalása napjától a 
visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamata 
visszafizetését rendeli el. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A támogatási összeg és kamatainak (45 384 Ft) visszautalása 2014. február 
ll-én megtörtént az Önkormányzat elszámolási számlájára. 

14/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével szociális mosoda kialakításáról 
és működtetéséről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet l. sora (általános tartalékkeret) 
terhére l 805 eFt támogatást biztosít a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 
részére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 
Szervezetével szociális mosoda kialakítására és működtetésére - 2014. január l-től 2014. 
december 31-ig tartó időtartamra - a határozat l. melléklete szerinti tartalommal 
együttműködési megállapodás megkötésére, valamint a támogatás 2014. évi költségvetésbe 
történő betervezésére. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 

17/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 
térítésmentes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 32. szám alatti épületben lévő l 04 m2 alapterületű ebédlő helyiséget 
(helyrajzi szám: 41411) Zsemlye Ildikó (ll 07 Budapest, Szárnyas utca 3. 4. emelet l.) részére 
szoborkészítés céljára, 2013. december l-jétől 2014. március 31. napjáig határozott 
időtartamra térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségben felhasznált elektromos 
áram díját köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. január 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: Zsemlye Ildikóval a szerződés 2014. február 6-án megkötésre került. 

A Képviselő-testület (18 igen egyhangú szavazattal) zárt ülésen hozott 30/2014. (I. 23.) 
KÖKT határozatában döntött a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, 
( 40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradásáról. 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént, az ügyfelet a 2014. január 29-én kelt 
levélben tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről, egyben a Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályát is 
értesítettük. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 

FOL Y AMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

46/2013. (Il. 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: A pályázat kiírásra került, a pályázat bontása 2014. március 3-án 
megtörtént, 2 db albetét elkelt. 
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132/2013. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Népliget, 38440/52, 38330/53 és 38440/54 helyrajzi számú, Vajda 
Péter utcai sportlétesítmény tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény 
bejelentéséről 

(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú, 
természetben a Vajda Péter utcában fekvő népligeti sporttelep tulajdonjogának az 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő 
közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ 
(5) bekezdés 17. pontjában meghatározott kerületi sport és szabadidősport támogatása, 
valamint a sportról szóló 2004. évi L törvény 55. § (l) és (2) bekezdésében meghatározott 
önkormányzati feladat. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. Az l. pontban meghatározott ingatlanok műemlékek, a Képviselő-testület vállalja a 
műemléki minőséghez kapcsolódó kötelezettségeket 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az ingatlanok tulajdonba vételére vonatkozó szándékát az Önkormányzat 
bejelentette az MNV Zrt. részére. A kérelem érdemi elbírálása az FTC által 
használt ingatlanokkal egy időben fog megtörténni. 

32112013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastruktúrahasználatra vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastruktúrahasználatra 
vonatkozó szerződést kössön a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójávaL 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

Intézkedés: A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendelet (a továbbiakban a Rendelet) 4.§ (3) bekezdése alapján, 
ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, 
fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó 
bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül, a korai 
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fejlesztést és gondozást - amennyiben a feladat ellátásához szükséges 
feltételek biztosítottak- az intézményben kell ellátni. 
A Rendelet 4. § (8) bekezdés szerint, ha a korai fejlesztés és gondozás 
igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a 
gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében vagy a pedagógiai 
szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra-használatra 
vonatkozó szerződést kötött intézményben kerül sor. 
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek - akik a Fecskefészek 
Bölcsődébe kerülnek szakértői vélemény alapján - ellátása biztosított. A 
jogszabály alapján nem szükséges infrastruktúra-használatra vonatkozó 
szerződést kötni. Nem kaptunk jelzést a Klik-től, hogy egyéb korai fejlesztés 
és gondozás ellátást igénylő gyermek ellátása pedagógiai szakszolgálati 
intézményben nem oldható meg. Így szerződés sem kötöttünk. 

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 
működő 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., Kozma 
utcában működő, 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 felmondási idő kikötésével; 
b) a bérbevett területen a vállalkozók sírköveket mutathatnak be, illetve 

(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezhetnek a BFVT Kft. (1052 
Budapest, Városház utca 9-ll.) által készített, az adott területre vonatkozó fej lesztési 
javaslatban foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő 
tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges; 

c) a bérleti díj összege 1000 Ft/m2/év, amely minden évben a KSH által megállapított 
inflációval emelkedik, 

d) a bérbeadás feltétele, hogy az érintett cégnek, valamint 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, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 

t) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése 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 megszüntetése 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 bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 

eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kár a bérlőt 
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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 felmondásra 
jogosítja fel a bérbeadót; 

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

m) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést 

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, 
mt) 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 cégbíróság jogerősen 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 35212013. (VI 27.) KÖKT határozathoz 

Név: Telekterület Epület 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 Ogyfélparkoló 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 
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7. Marlen Attila 766 124 890 
8. Carrara Bt. 132 90 232 
9. Rátkai László 358 89 447 
10. Abrahám J án os 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 épiiletéből 39 m"-t 

albérletbe ad, ezért erre a 
teriiletrészre dupla bérleti 

díjat kell fizetnie 

15. Werner Gránit Kft. 2314 308 2 622 az épületéből 39 m' -t 
albérletbe ad, ezért erre a 
teriiletrészre dupla bérleti 
díjat kell fizetnie62 m2 -t 
használ a 42518/4 hrsz.-ú 

közteriiletből, melyre 
használati díjat kell 

fizetnie 

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

Kőrestauráló Kft. 
19. Halász J án os 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 Hat Csillag Kft. és a Két Kőszikla Kft. kivételével a szerződések 

megkötésre kerültek. Amennyiben az említett két vállalkozás a közterületi 
díjtartozását rendezi vagy részletfizetési megállapodást köt, velük is 
megkötésre kerülhet a szerződés. 

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 
kérelrnét, és úgy dönt, hogy gyakorolja az elővásárlási jogát a Budapest X. kerület, 42444/22 
hrsz. alatti ingatlanon lévő 270 rn2 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. rnelléklet 2. sorát 
(Képviselő-testület rnűködési célú általános tartaléka) jelöli meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.Ol-09-978249, 
székhelye: ll 08 Budapest, Újhegyi út 13., adószárna: 23795800-2-42) 2012. január 5. 
napjától a bérleti díjjal megegyező, karnatokkal növelt használati díjat megfizesse meg az 
Önkormányzat számára. 
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3. 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 gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/20114. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. 
mellékletének 15. során ll 176 eFt összegben az ingatlan vásárlásának 
fedezete megtervezésre került. A határozatban szereplő felépítmény 
vonatkozásában az adásvételi szerződést elkészítettük, azt az érintettnek 
megküldtük, aki nem írta alá a szerződést. Az ügyben dr. Babos László 
ügyvéd úr jár el a továbbiakban a cég ellen korábbi tartozásamiatt indított 
perhez kapcsolódva. 

459/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kisbacon utca 5. szám alatti üres lakás pályázati úton történő 
elidegenítéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kisbacon utca 5. szám alatti, 
38924/69/A/88 helyrajzi számú üres lakást pályázati úton elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan minimális vételárát 2 l 00 OOO Ft összegben határozza 
meg. A Vevő a pályázaton megállapított vételárat egy összegben köteles megfizetni. 
Határidő: 2013. november 30. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázat bontása 2014. február 24-én volt, a lakás elkelt. Szerződéskötés 
előkészítése és az energetikai szakvélemény elkészítése történik jelenleg. 

515/2013. (X. 17.) KÖKT határozat 
a Rákosvölgyi út 37-től a Rákosvölgyi út 40908/10 hrsz.-ig kiépített vízi közmű Fővárosi 
Önkormányzat részére történő átadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (l) bekezdése alapján a Budapest X. 
kerület Rákosvölgyi utca 37. és Rákosvölgyi utca 40908/10 hrsz. közötti szakaszon kiépített 
vízvezeték vízi közművet térítésmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába 
adja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás l. melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására. 
Határidő: 2013. október 31. 
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Felelős: a fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

(A Megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: A szerződést a Polgármester úr által aláírva megküldtük a Főpolgármesteri 
Hivatal részére további ügyintézésre. 

552/2013. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám alatti lakás elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Állomás utca 21. IX. emelet 42. szám 
alatti, 39016/9/A/596 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 6 900 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. december 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: Az árajánlat megküldésre került, a bérlő a vételár csökkentését kéri, így az 
elidegenítés várhatóan az áprilisi képviselő-testületi ülésen kerül ismét 
napirendre. 

9/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer búvártevékenység céljára történő 
ingyenes használatba adásáról 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Tűzszerész Szolgálat Búvár 
Csoportja (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) részére, hogy a Budapest X. kerület, 41446 
hrsz.-ú, S l terület alatt lévő pincerendszert búvártevékenység céljára havi 3 alkalommal, 
ingyenesen használja 2014. február l-jétől kezdődően határozatlan időtartamra, 3 hónapos 
felmondási idő kikötéséveL 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a használatra vonatkozó 
keretszerződést a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságával kösse 
meg. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2014. január 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

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

Intézkedés: A Készenléti Rendőrséggel a szerződés előkészítése megtörtént, a bérlő 

további egyeztetéseket kezdeményezett az Önkormányzattal. 
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20/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányai 
Sportlétesítményeket Fenntartó Központ elnevezéssel 2014. április l. napjával új 
költségvetési szervet alapít. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okiratát 
az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület 2014. április l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ működtetéséhez 6 fő álláshelyet biztosít (l fő intézményvezetői álláshely és 5 fő 
egyéb álláshely). 
4. A Képviselő-testület határozott időre, egy évre pályázatot ír ki a Kőbányai 

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetői teendőinek ellátására a 2. melléklet szerinti 
tartalommal. 
5. A pályázati kiírás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat honlapjánjelenik meg. 
6. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 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 bizottságat hoz létre, amelynek tagjává 
választja 

a) Radványi Gábort, 
b) Dr. Csicsay Claudius Ivánt, valamint 
c) Révész Máriuszt. 

7. A Képviselő-testület 2014. április l-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ működtetéséhez a szükséges pénzeszközöket biztosítja. 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ kiemel t előirányzatainak tervezésére 2014. április l-jétől, valamint a további 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

Intézkedés: A Magyar Államkincstár részére a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ alapító okirata a KÖKT határozattal együtt 
megküldésre került. Az intézményvezető kinevezéséig a bejegyzési eljárás 
felfüggesztésre került. A Budapest Főváros X. került Kőbányai 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. mellékletében az általános tartalékok között a 
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ működésének 

fedezetére 23 079 eFt került tervezésre. Az intézményvezetői pályázat 
kiírása megtörtént A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület márciusi 
ülésének tervezett napirendjén szerepel. 
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22/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati 
felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz 
energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
dokumentációját a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Földgáz energia beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő -
elektronikus árlejtéssellefolytatandó -nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

(Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

és 

23/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
az "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlati felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Általános 
felhasználású villamos energia beszerzése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlati dokumentációját a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Általános felhasználású villamos energia beszerzése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére" tárgyú uniós értékhatárt 
elérő - elektronikus árlejtéssei lefolytatandó - nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági 
alpolgármester 
az aljegyző 

és fejlesztési szakterül e tért felelős 

(Az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

Intézkedés: Az eljárásokat megindítottuk, 2014. március 17-én lesz a bontásuk. 
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24/2014. (1. 23.) KÖKT határozat 
a "KMOP-S.l.l/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt Támogatási szerződése részként a 
Konzorciumi megállapodás módosításáról 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
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" megnevezéső 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 felújításához szükséges 6 915 375 Ft összegű önerőt 
Budapest Főváros Önkormányzata számára pénzeszköz átadásával biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Konzorciumi megállapodás módosításának, a 
jelen előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal történő aláírására a Fővárosi Közgyűlés 
döntésének függvényében, illetve megtörténtét követően. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Jelenleg a Konzorciumi megállapodás módosításának a konzorciumi tagok 
általi aláírása történik, a Pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás 
az Önkormányzat részéről aláírásra került, a dokumentum jelenleg a 
Budapest Főváros Önkormányzatánál van aláíráson. 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Pályázat Benyújtás Pályázat Pályázat Támogatási Sorsz. Pályázati kód Pályázati felhívás cím összes Pályázatíró típusa időpontja állapota 
költsége (Ft) összeg 

KMOP-2007- Közoktatási intézmények 
1. 

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

KMOP-2007- megvalósu It, RVI 
2. 

2.1.2 
Kerékpárutak fejlesztése EU 2007. november záró 83 048 220 66 438 576 Magyarország 

e lsz. megtörtént Kft. 

Budapesti Integrált 

3. 
KMOP-2007- városfejlesztési program -

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

Polgármesteri Hivatalok 
megvalósu It, RVI 

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

megtörtént Kft. Régióban 

Gyermekek és fiatalok ADITUS 
TÁMOP- 2008. Tanácsadó és 5. 5.2.5/08/1/C integrációs programjai, EU 

szeptember 
elutasítva 19 446 500 19 446 500 

Szaigáitató kábítószerogyi komponens 
Z rt. 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel 

ősszefüggő kiadások, 

6. nincs támogatások fejezeti 
hazai 

2008. 
elutasítva 13 350 OOO 10 OOO OOO Hivatal 

kezelésű előirányzat szeptember 
támogatásainak elnyerésére 

- bünmegelőzési makro 
modellprojektek 
megvalósítására 

- -'-- ---· - - ----
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Esélyegyenlőség i ADITUS 
Tanácsadó és 7. TÁMOP-3.3.2 prograrnak végrehajtásának 

EU 2008. november elutasítva 52 950 OOO 52 950 OOO 
Szaigáitató támogatása a Közép-

magyarországi Régióban Zrt. 

ön kormányzati 
Minisztérium: OLLÉ 
Program keretében megvalósu It, 

nincs megvalósuló kisméretű 
hazai 2008. december pénzügyi 

20 003 785 2 OOO OOO Hivatal 8. 
műfüves futsal elszámolás 

labdarúgópályák megtörtént 
létesítésének támogatása 

/Széchenyi Ált. Isk./ 

nyertes, ADITUS Kompetencia alapú oktatás, 
megvalósu It, 77 330 229 77 330229 Tanácsadó és 9. T ÁMOP-3.1.4 egyenlő hozzáférés- EU 2008. december 

záró elszámolás (57 013 775) (57 013 775) Szaigáitató Innovatív intézményekben 
megtörtént Z rt. 

nyertes, ADITUS 
Energetikai hatékonyság megvalósu It, 

167 690 662 57 013 775 Tanácsadó és 10. KEOP-5.1.0 
növelése EU 2008. december 

záró elszámolás Szaigáitató 
megtörtént Z rt. 

nyertes, 
RVI KMOP-2008- Fenntartható életmód és 

EU 2009. április megvalósu It, 
44 972 380 42 723 232 Magyarország 11. 

3.3.4/8 fogyasztás záró elszámolás 
Kft. megtörtént 

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

megvalósu It, fenntartásában lévő 
40 OOO OOO 

9 OOO OOO Hivatal 12. nincs sportlétesítmények Hazai 2009. április záró elsz. 
(11 400 OOO) felújításának támogatása" c. megtörtént 

pályázat (Keresztury Dezső 
Ált. Iskola tornatermi 

sportburkolatának felújítása) 
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megvalósu It, 
ADITUS 

TÁMOP-3.4.3- Tanácsadó és 
13. 

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

Szolgáltató 
megtörtént Z rt. 

TÁMOP "Országos Tehetségsegítő megvalósu It, 
ADITUS 

Hálózat kialakítása - Tanácsadó és 
14. 3.4.4/8/08/2- Magyar Géniusz Integrált 

EU 2009. november záró elszámolás 10 OOO OOO 10 OOO OOO 
Szolgáltató 

KMR megtörtént 
Tehetségsegítő Program" Z rt. 

i 

Szociális alapszolgáltatások 
l és gyermekjóléti ADITUS 

15. 
KMOP-2009- alapellátások 

EU 2009. november elutasítva 248 057 210 80 OOO OOO Tanácsadó és 1 

4.5.2 infrastrukturális fejlesztése Szolgáltató 
(Mádi utcai 40 fős bölcsőde Z rt. 

kialakítása l_ 

TÁMOP-3.2.3-
A hagyományápolás, 

megvalósu It, 
ADITUS 

16. 09/2/KMR-201 O- értékmegőrzés és 
EU 2010. március záró elszámolás 47 166 774 47166 774 

Tanácsadó és 

0009 
értékteremtés útján a fiatal 

megtörtént 
Szolgáltató 

nemzedékkel" pályázat Z rt. 

A Kőbányai Gyermek és ADITUS 
KEOP-3.3.0/09- lsfjúsági Szabadidő Tanácsadó és, 

17. 
2010-0007 

Központ balatonlellei erdei EU 2010. március elutasítva 82 490 696 74 241 626 
Szolgáltató 

l iskolájának fejlesztése" Z rt. 
J pályázat 

Nevelési-oktatási 

TÁMOP-
intézmények tanárai, 

megvalósu It, 
ADITUS i 

tanórán kivüli és Tanácsadó és 
18. 3.2.11/10-1/KMR-

szabadidős 
EU 2010. március záró elszámolás 38 679 999 38 679 999 

Szolgáltató l 

2010-0066 tevékenységeinek 
megtörtént Z rt. 

támogatása 

KMOP-2009- A kőbányai "Kis Pongrác" 
ADITUS 

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

Szolgáltató 
2011-0001 városrehabilitációja Z rt. 

KEOP-2009- Az energetikai hatékonyság megvalósítás 
RVI 

20. 5.3.0/A/09-201 O- növelése a kőbányai EU 2010. május alatt áll 
235 107 873 184 371 594 Magyarország 

0159 Harmat Altalános Iskolában Kft. 
- - --
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KEOP-2009- A Fecskefészek óvoda- RVI 
21. 5.3.0/A/09-2010- 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 
tanulők együttnevelése EU 2010. március szerződés nem 30 OOO OOO 30 OOO OOO 

Szaigáitató 
Kőbányán került 

megkötésre 
Z rt. 

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 prograrnak EU szeptember elutasítva 79 968 702 79 968 702 

Szaigáitató 
(Gyermekjóléti Központ 

Z rt. pályázata) 

Gyermekek és fiatalok 
ADITUS 

T ÁMOP-5.2.5/8-
társadalmi integrációját 

Tanácsadó és 
26. 10/1 KMR segítő prograrnak (Sport, EU 2010. október elutasítva 70 965 958 70 965 958 

Szaigáitató 
Ifjúsági és Civil Kapcsolatok 

Z rt. 
l 

Főosztálya pályázata) 

7/2011 {lll. 9.) Iskolai és utánpótlás sport 
27. 

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

felújítás l 

l. kategóriába besorolt a támoÁatás a 
M V 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 
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Bankó Kft pályázati felhívás pozitív 
29. BB-1 0/2011 játszótér építésre hazai 2011. május elbírálásban 21 782 250 8 712 900 Hivatal 

részesült 

Európa a RVI 
30. Polgárokért Testvérvárosi polgárok 

EU 2011. június elutasítva 6 597 OOO 6 597 OOO Magyarország 
Program 2007- találkozói 

Kft. 
2013 

Szabadtéri szabadidőport 

SPO-SZAL ÉT- létesítmények 
2011. elutasítva, 31. 

2011 
fejlesztésének hazai 

szeptember tartaléklistán 
21 051 956 12 999 583 hivatal 

kihasználtságuk 
növelésének támogatása 

Körösi Csoma Sándor 
ADITUS 

KEOP 3.3.0/09-
Kőbányai Kulturális Központ 

Tanácsadó és 
32. 

11 
balatonlellei erdei iskolai és EU 2011. október elutasítva 80 OOO OOO 72 OOO OOO 

Szaigáitató 
óvodai program 

infrastrukturális fejlesztésé 
Z rt. 

Hungaracontrol Zrt. 
pályázata - Kőbányai Rajkó pozitív 

33. nincs Zenekar számára hangszer hazai 2011. december elbírálásban 700 OOO 700 OOO Hivatal 
és hangszertartozékok részesült 

vásárlására 

4/2012 (lll. 1.) Iskolai és utánpótlás sport 
34. 

BM rendelet 
infrastruktúra fejlesztés, hazai 2012. április elutasítva 27 541553 19565032 Hivatal 

felújítás 

közmüvelödési intézmény, 
közösségi színtér technikai, 

35. 
4/2004. (ll. 20.) mQszaki 

hazai 2013. április nyertes 205 400 205 400 Hivatal 
NKÖM rendelet eszközállományának, 

berendezési tárgyainak 
gyarapítása 

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

ADITUS 

37. 
TAMOP 3.1.11-

óvodafejlesztés EU 
2012. 

elutasítva 99 795 356 99 795 356 
Tanácsadó és 

12/1 augusztus Szaigáitató 
Z rt. 

-- - - --
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ADITUS 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás- 2012. 

19 938 091 19 938 091 
Tanácsadó és 38. 

Janikovszky Éva Ált. Isk. EU augusztus elutasítva 
Szaigáitató 11/1 

Z rt. 

ADITUS 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás- 2012. 

16 063 921 16 063 921 Tanácsadó és 39. EU elutasítva 
Szaigáitató 11/1 Harmat Ált. Isk. augusztus 

Z rt. 

ADITUS 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás- 2012. 

18 850 716 18 850 716 
Tanácsadó és 40. EU elutasítva 

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

ADITUS 
TÁMOP 3.4.3- Iskolai Tehetséggondozás- 2012. 

17 339 919 17 339 919 
Tanácsadó és 41. EU elutasítva 

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

Kulturális szakemberképzés ADITUS 
TÁMOP 3.2.12- a Körösi Csoma Sándor 2012. nyertes, 

18 856 777 Tanácsadó és 42. EU megvalósítás 18 856 777 
Szaigáitató 12/1 Kőbányai Kulturális augusztus 

folyamatban 
Z rt. Központban 

T ÁMOP 3.4.4/8- Országos tehetségsegítő 
EU 

2012. 
elutasítva 10 OOO OOO 10 OOO OOO KCSSKKK 43. 

11/1 hálózat-KCSSKKK augusztus 

Komplex bünmegelőzési és 
2012. T ÁMOP- 5.6.1. 8- állampolgári 

EU elutasítva 40 OOO OOO 40 OOO OOO KCSSKKK 44. 
12/1 szemtéletformáló program augusztus 

Budapesten-KCSSKKK 

Komplex bünmegelőzési és 
2012. TÁMOP- 5.6.1.8- állampolgári 

EU elutasítva 40 OOO OOO 40 OOO OOO BÁRKA 45. 
12/1 szemlétetformáló program augusztus 

Budapesten-BÁRKA 
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ADITUS 

46. TAMOP-3.1.4-12 Innovatív Iskolák-
EU 

2012. 
elutasítva 164 929833 164 929833 

Tanácsadó és 
Janikovszky Alt. Isk. augusztus Szolgáltató 

Z rt. 

ADITUS 

47. TAMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák- Fekete 

EU 
2012. 

elutasítva 114 254 219 114 254 219 Tanácsadó és 
Alt. Isk. augusztus Szolgáltató 

Z rt. 

ADITUS 

48. T AMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák-

EU 
2012. 

elutasítva 127 608 516 127 608 516 
Tanácsadó és 

Keresztury Alt Isk. augusztus Szolgáltató 
Z rt. 

l 

ADITUS 

49. T ÁMOP-3.1.4-12 
Innovatív Iskolák- Kada 

EU 
2012. 

elutasítva 123 232 011 123 232 011 Tanácsadó és 
Mihály Alt Isk. augusztus Szolgáltató 

Z rt. 

ADITUS 

50. TÁMOP-3.1.4-12 Innovatív Iskolák- Szent 
EU 

2012. 
elutasítva 139 435 100 139 435 100 Tanácsadó és 

László Alt Isk. augusztus Szolgáltató 
Z rt. 

Migráns hátterű tanuJók 
nyertes, ADITUS 

TAMOP- 3.4.1.8- nevelésének és Tanácsadó és 51. 
11/1 oktatásának segítése ll. EU 2012. május megvalósítás 43 792 500 43 792 500 

Szolgáltató 
szakasz folyamatban 

Z rt. 

nyertes, ADITUS 
TAMOP 3.1.3.- Tanácsadó és 52. 

11/1 öveges program EU 2012. május megvalósítás 284 408 200 284 408 200 
Szolgáltató folyamatban 

Zrt. 
-- ----
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TÁMOP 2.4.5- 2012. nyertes, BÁRKA, 53. 
12/4 Rugalmas munkahelyek- EU 

augusztus megvalósítás 48 364 756 48 364 756 Fehér kereszt 
folyamatban 

TÁMOP-3.1.6- 2012. 
nyertes, 29 700 OOO (4 29 700 OOO 54. 

11/3-2011-0004 Táguló világ EU 
augusztus megvalósítás 

359 265) (4 359 265) folyamatban 

nyertes, 
55. NKA Köztéri szaborpályázat hazai 2012. október megvalósítás 5 OOO OOO 5 OOO OOO Hivatal 

folyamatban 

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

megtörtént 

57 nincs 8/2013 (lll. 29.) BM rendelet hazai 2013. április elutasítva 9 814 648 7 851718 hivatal 

Szervezetfejlesztés a 
nyertes, 

58 ÁROP-3.A.2. Közép-magyarországi 
EU 2013. július megvalósítás 29 105 330 29 105 330 hivatal régióban levő 

folyamatban önkormányzatok számára" 

'Újhegyi Uszoda és nyertes, ADITUS 
2011. Tanácsadó és 59. KMOP 3.3.3-11 Strandfürdö energetikai EU 

szeptember 
megvalósítás 70 551 190 59 968 512 

Szaigáitató 
korszerűsítése' folyamatban 

Z rt. 

Megújuló energiahordozó-
ADITUS felhasználás növelése - nyertes, 

Tanácsadó és 60. KMOP-3.3.3-13 Napelemes rendszer EU 2013. július megvalósítás 38 254 216 38 254 216 
Szaigáitató kialakítása a Szivárvány folyamatban 

Z rt. 
idősek Otthonában 

nyertes, 

A komponens- Újhegyi Támogatási 
61. TÉR-KÖZ hazai 2013. július Szerzödés 600 OOO OOO 516 865 OOO hivatal sétány komplex megújítása 

megkötése 
folyamatban 

- ----·---l.....-..------- --- ----- -
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8-komponens B" 

62. TÉR-KOZ komponensre a Füzér utca 
hazai 2013. július elutasítva 109 400 OOO 80 OOO OOO hivatal 32. szám alatt helytörténeti 

műzeum kialakítása 

MLSZ Országos pályépítő nyertes, 
i 

63. nincs hazai 2013. november szerzödéskötés 19 500 OOO 19 500 OOO hivatal Program 
folyamatban 

64. nincs Műemléki Keret 2013. hazai 2013. december 
elbírálása 

2 164 964 hivatal 
l 

folyamatban 
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