
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

L\~f . szamu eloterjesztes 

a lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenylo hatarozatokrol, 
valamint a palyazatok aktualis allasarol 

Tartalmi osszefoglalo 

Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete altai meghozott 
dontesek alapjan az ahibbi 

I. lejart hatarideju vegrehajtott es 
II. folyamatban levo 

hatarozatokr61, tovabba a palyazatok aktualis allasar61 tajekoztatom a tisztelt Kepviselo
testtiletet. 

Az eloterjesztes 1. melleklete a vegrehajtott, tovabbi intezkedest nem igenylo donteseket, a 2. 
melleklet azokat a hatarozatokat tartalmazza, amelyeknek a vegrehajtasa meg folyamatban 
van. Az eloterjesztes 3. mellekleteben a palyazatok aktualis allasar61 sz616 tajekoztat6 
olvashat6. 

Kerem a tisztelt Kepviselo-testiiletet a tajekoztat6 megtargyalasara. 

Budapest, 20 14. szeptember ,~ k_ 

J--~ 
Dr. Szabo Krishian { ~ 



1. melleklet az eloterjeszteshez 

II. 

LEJART HATARIDEJU, VEGREHAJTOTT HATAROZATOK 

46/2013. (II. 21.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1-11. szam alatti tarsashaz volt ovohelyei 
ertekesiteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete hozzajarul, az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1-11. szam alatti 
tarsashazban levo, volt 6v6helyek palyazati uton tOrteno elidegenitesehez. 
2. A Kepviselo-testi.ilet az ingatlanok kikialtasi arat 1000 Ftlm2 osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalason megallapitott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2013. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: 5 db ovohely keriilt kiirasra, melybol 2 elkelt. A Hathaz utca 1. tekinteteben 
2014. marcius 24-en, a Hathaz utca 5. tekinteteben 2014. marcius 31-en 
megkotesre keriilt a szerzodes. 

160/2013. (IV. 18.) KOKT hatarozat 
a KMOP-5.1.1/AA-09-2f-2011-0001 azonosito szamu "Kobanyai 'Kis-Pongrac' lakotelep 
szocialis celu varosrehabilitacioja" elnevezesii projekt Tamogatasi szerzodesenek 
modositasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete felkeri a 
polgarmestert a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg [(1077 Budapest, Wesselenyi u. 20-22.) mint 
tamogat6 kepviseleteben eljar6 Pro Regio Kozep-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztesi es 
Szolgaltat6 Nonprofit Kozhasznu Kft, mint kozremiikodo szervezet] es a Budapest Fovaros X. 
Kertilet Kobanyai 6nkormanyzat (mint a Konzorcium kepviseleteben eljar6 
kedvezmenyezett) kozott 2011. evben a KMOP 5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosit6 szamu, 
"Kobanyai Kis-Pongrac lak6telep szocialis celu varosrehabilitaci6ja" megnevezesii projekt 
targyaban megkotOtt Tamogatasi Szerzodes es mellekleteinek m6dositasara, es felhatalmazza 
a Tamogatasi Szerzodes m6dositasanak alairasara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi tertiletert felelos alpolgarmester 

a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A Tamogatasi Szerzodes modositasa ket lepesben tortent meg, a 2. es a 3. 
szamu modositas mindket fel reszerol alairasra keriilt. 
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395/2013. (VIII. 29.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. kerUlet, Kada u. 19. szam alatti nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
elidegenitesre torteno kijelOlese 
(15 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest Fovaros X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keri.ilet, Kada utca 19. szam alatti, 41614/0/A/1 
helyrajzi szamu nem lakas celjara szolgal6 helyiseget elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testtilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a heriot tajekoztassa a 
helyiseg megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2013. okt6ber 15. 
F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, hogy az ingatlant nem 
kivanja megvasarolni. 

515/2013. (X. 17.) KOKT hatarozat 
a Rakosvolgyi ut 37-tol a Rakosvolgyi ut 40908/10 hrsz.-ig kiepitett vizi kozmii Fovarosi 
Onkormanyzat reszere torteno atadasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a vizikozmii
szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. tOrveny 9. § (1) bekezdese alapjan a Budapest X. 
keri.ilet Rakosvolgyi utca 37. es Rakosvolgyi utca 40908/10 hrsz. kozotti szakaszon kiepitett 
vizvezetek vizi kozmiivet teritesmentesen a Budapest F6varos Onkormanyzata tulajdonaba 
adja. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a megallapodas 1. melleklet szerinti 
tartalommal torten6 alairasara. 
Hatarid6: 2013. okt6ber 31. 
Felel6s: a fejlesztesert es ktilkapcsolatokert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

(A Megallapodas szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: A megallapodas mindket fel reszerol alainisra keriilt. 

A Kepviselo-testiilet zart Ulesen a 25/2014. (1. 23.) KOKT hatarozataban dontott a 
Honvedelmi Miniszterium Elektronikai, Logisztikai es Vagyonkezelo Zrt. (a 
tovabbiakban: HM EI Zrt.) kerelmere a Budapest X., Salg6tarjani ut - Zach utcai 
csom6pont fejlesztese koltsegeinek viselesevel es a kozterUlet-hasznalattal kapcsolatos 
szandeknyilatkozat kiadasar61. 

Intezkedes: A Kepviselo-testUlet a 339/2014. (V. 22.) KOKT hatarozataban a fenti 
hatarozattal osszhangban dontott a kozteriilet-hasznalati hozzajarulas HM 
EI Zrt. reszere sajat celu parkol6 fenntartasara 10 evre torteno 
megadasar61. A hatarozat K/3293/3/20141111. szamon 2014. majus 29-en 
kiadasra kerUlt. A csom6pont fejlesztese 2014. szeptember 1-jen 
megkezdodott. 
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82/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Nyitra utca 3. I. emelet 13. szam alatti iires lakas palyazati uton 
torteno elidegeniteserol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keliilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Nyitra utca 3. I. emelet 13. szam alatti, 
41335/0/A/17 helyrajzi szamu iires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan minimalis vetelarat 3 128 000 Ft osszegben hatarozza 
meg. A Vev6 a palyazaton megallapitott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteliiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazat eredmenytelen volt. 

85/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Szolohegy utca 6. IV. emelet 15. szam alatti iires lakas palyazati 
uton torteno elidegeniteserol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Sz616hegy utca 6. IV. emelet 15. szam 
alatti, 41203/22/A/33 helyrajzi szamu iires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan minimalis vetelarat 2 805 000 Ft osszegben hatarozza 
meg. A Vev6 a palyazaton megallapitott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazat eredmenyes volt, a nyertessel a szerzodes 2014. julius 17-en 
megkotesre keriilt. 

86/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Tovirag utca 10. VI. emelet 27. szam alatti iires lakas palyazati 
uton torten{) elidegeniteserol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, T6virag utca 10. VI. emelet 27. szam 
alatti, 42309/48/ A/27 helyrajzi szamu iires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan minimalis vetelarat 6 490 717 Ft osszegben hatarozza 
meg. A Vev6 a palyazaton megallapitott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteliiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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Intezkedes: A palyazat eredmenyes volt, a nyertessel a szerzodes 2014. julius 24-en 
megkotesre keriilt. 

87/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Bihari utca 23. szam alatt levo, 38367/5 helyrajzi szamu ingatlan 
(Torekves palya) ingyenes onkormanyzati tulajdonba torteno atvetelerol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete meger6siti a 
Budapest X. kertilet, 38367/5 hrsz.-u, termeszetben a Budapest X. kertilet, Bihari utca 23. 
szam alatti, ,kivett sporttelep" miivelesi agu ingatlan ingyenes tulajdonba vetelere 
vonatkoz6 szandekat. 
2. A Kepviselo-testtilet felhatalmazza a polgarmestert az ingatlan tulajdonjoganak atruhazasa 
erdekeben szlikseges intezkedesek megtetelere es a megallapodas alciirasara. 

Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A Bihari utca 23. szam alatti ingatlan tulajdonba torteno atvetele 2014. 
aprilis 9-en megtortent. 

90/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Vasko utca 5. I. lepcsohaz I. emelet 3. szam alatti lakas 
elidegeniteserol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Vasko utca 5. I. Iepcsohaz I. emelet 3. 
szam alatti, 38924/30/C/3 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki es a berlo reszere 
elidegeniti. 

2. A Kepviselo-testlilet az ingatlan vetelarat 3 675 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testlilet - a berleti szerzodes megkoteset kovetoen - felkeri a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult reszere tOrteno kiki.ildesere es az adasveteli 
szerz6des megkotesere. 
Hatarid6: 2014. marcius 31. 
F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlo a lakast megvasarolta, a szerzodes megkotese 2014. majus 22-en 
megtortent. 

108/2014. (Ill. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Budapesti Rendor
fokapitanysag kozott kotendo megallapodasrol 
(14 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
Budapest F6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
kOltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. melleklet 2. sora szerinti 
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3 000 000 Ft osszegii tamogatas nyujtasa targyaban a megallapodast a Budapesti Rendor
fokapitanysaggal kosse meg. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Jogi Csoport 
a Gazdasagi es PenzUgyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A megallapodas megkotesre keriilt, a tamogatas kiutalasa 2014. junius 25-en 
megtortent. 

110/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a X. Keriilet- Kobanyai , WOLF" Polgarorseg OPSZ Gepjarmii Felderito - Specialis 
Mentok - Polgari V edelmi-Onkentes Tiizolto Egyesiilettel kotendo egyiittmiikodesi 
megallapodasrol 
(13 igen szavazattal, 3 tart6zkodassal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a X. Keriilet- Kobanyai ,WOLF" Polgarorseg 
OPSZ Gepjarmii Felderito - Specialis Mentok- Polgari Vedelmi-Onkentes Tiizolt6 Egyesiilet 
kozott kotendo egyiittmiikodesi megallapodast az 1. melleklet szerint j6vahagyja. 
2. A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert a szerzodes alairasara. 
3. A KepviselO-testtilet felhatalmazza a polgarmestert a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat es a X. Keriilet - Kobanyai "WOLF" Polgarorseg OPSZ Gepjarmii 
Felderito - Specialis Mentok - Polgari Vedelmi-Onkentes Tiizolt6 Egyesiilet kozott 2010. 
juliusaban kotOtt helyiseghasznalati szerzodes - koziizemi dijak viselesere vonatkoz6 - 3.2 
pontjanak m6dositasara a kozuzemi dijak Onkormanyzat altali atvallalasaval. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A megallapodas megkotese megtortent, a tamogatas 1. es 2. reszlete 
kiutalasra keriilt. A koziizemi dijak fizetese tekinteteben a hasznalati 
szerzodes modositasa megtortent. 

120/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Magyar Labdanigo Szovetseg Orszagos Palyaepitesi Program VII. iitemen a Kobanyai 
Fekete Istvan Altalanos Iskola sportudvaraval torteno reszvetelrol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete palyazatot nyujt 
be a Magyar Labdarug6 Szovetseg orszagos palyaepito programjara, amelynek kereteben a 
Kobanyai Fekete Istvan Altalanos Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198., hrsz.: 
42309/18) sportudvaran miifuves futballpalya keriil kihelyezesre, es felkeri a polgarmestert a 
sziikseges intezkedesek es nyilatkozatok megtetelere, valamint a megallapodasok alairasara. 
2. A Kepviselo-testiilet tudomasul veszi, hogy a letesiilo futballpalya fenntartasi koltsege az 
Onkormanyzatot terheli. 
3. A Kepviselo-testiilet a palyazat pozitiv elbiralasa eseten a sportpalya telepitesehez 
sziikseges onresz biztositasa celjab61 a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13. mellekletenek 4. 
sorar61 (Palyazatok onresze) 5 100 eFt osszeget felszabadit. A Kepviselo-testiilet felkeri a 
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polgarmestert az eloinmyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi 
rendeletben tOrteno atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
4. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert a tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozat 
alairasara. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szaktertiletert 
felelos alpolgarmester 
a Jegyzoi Iroda Varosuzemeltetesi Csoport vezetoje 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A p:iilyazat pozitiv elbiralasban reszesiilt. A miifiives futballpalya 
megepitesere a jovo evben keriil sor. Az eloiranyzat atcsoportositas a 3/22. 
iigyiratszamon megtortent. 

121/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Magyar Labdarugo Szovetseg Orszagos Palyaepitesi Program VII. iitemen a Kobanyai 
Kertvarosi Altalanos Iskola mogotti teriilettel torteno reszvetelerol 
( 16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete palyazatot nyujt 
be a Magyar Labdarug6 Szovetseg orszagos palyaepito programjara, amelynek kereteben a 
Kobanyai Kertvarosi Altalanos Iskola (1106 Budapest, Harsleveh1 utca, hrsz.: 42526/378) 
mogotti koztertileten mi.ifiives futballpalya keriil kihelyezesre, es felkeri a polgarmestert a 
sziikseges intezkedesek es nyilatkozatok megtetelere, valamint a megallapodasok alairasara. 
2. A Kepviselo-testtilet tudomasul veszi, hogy a letesulo futballpalya fenntartasi koltsege az 
Onkormanyzatot terheli. 
3. A Kepviselo-testtilet a palyazat pozitiv elbiralasa eseten a sportpalya telepitesehez 
szukseges onresz biztositasa celjab61 a Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13. mellekletenek 4. 
sorar61 (Palyazatok onresze) 5 100 eFt osszeget felszabadit. A KepviselO-testtilet felkeri a 
polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi 
rendeletben tOrteno atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
4. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert a tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozat 
alairasara. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szakteriiletert 
felelos alpolgarmester 
a Jegyzoi Iroda V arosuzemeltetesi Csoport vezetoje 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A palyazat pozitiv elbiralasban reszesiilt. A miifiives futballpalya 
megepitesere a jovo evben keriilt sor. Az eloiranyzat atcsoportositas a 3/23. 
iigyiratszamon megtortent. 

122/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Magyar Labdarugo Szovetseg Orszagos Palyaepitesi Program VII. iitemen Kobanyai 
Komplex Ovoda, Altalanos Iskola, Keszsegfejleszto Specialis Szakiskola es 
Szakszolgaltato Kozpont sportudvaraval torteno reszvetelerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete palyazatot nyujt 
be a Magyar Labdarug6 Szovetseg orszagos palyaepito programjara, amelynek kereteben a 
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K6banyai Komplex Ovoda, Altalanos Iskola, Keszsegfejleszt6 Speciilis Szakiskola es 
Szakszolgaltat6 Kozpont (1107 Budapest, Gem u. 5-7., hrsz.: 38315/79) sportudvanin 
muftives futballpilya kerUl kihelyezesre, es felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek 
es nyilatkozatok megtetelere, valamint a megallapodasok alairasara. 
2. A Kepvisel6-testUlet tudomasul veszi, hogy a letesU16 futballpalya fenntartasi koltsege az 
Onkormanyzatot terheli. 
3. A Kepvisel6-testiilet a palyazat pozitiv elbiralasa eseten a sportpalya telepitesehez 
sziikseges onresz biztositasa celjab61 a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13. mellekletenek 4. 
sorar61 (Palyazatok onresze) 5 100 eFt osszeget felszabadit. A Kepvisel6-testiilet felkeri a 
polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi 
rendeletben t0rten6 atvezetes erdekeben a szlikseges intezkedesek megtetelere. 
4. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozat 
alainisara. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakterUletert 
felel6s alpolgarmester 
a Jegyz6i Iroda V arosiizemeltetesi Csoport vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: A palyazat pozitiv elbiralasban reszesiilt. A miifiives futballpalya 
megepitesere a jovo evben keriil sor. Az eloiranyzat atcsoportositas a 3/24. 
iigyiratszamon megtortent. 

123/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Magyar Labdarugo Szovetseg Orszagos Palyaepitesi Program VII. iitemen a Kobanyai 
Janikovszky Eva Aitalanos Iskola unoi uti tagintezmeny sportudvaraval torteno 
reszvetelerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete palyazatot nyujt 
be a Magyar Labdarug6 Szovetseg orszagos palyaepit6 programjara, amelynek kereteben a 
K6banyai Janikovszky Eva Altalanos Iskola U116i uti tagintezmeny (1101 Budapest, Ull6i lit 
118., hrsz.: 38315/43) sportudvaran muftives futballpalya keriil kihelyezesre, es felkeri a 
polgarmestert a sziikseges intezkedesek es nyilatkozatok megtetelere, valamint a 
megallapodasok alairasara. 
2. A Kepvisel6-testiilet tudomasul veszi, hogy a letesiil6 futballpalya fenntartasi koltsege az 
Onkormanyzatot terheli. 
3. A Kepvisel6-testUlet a palyazat pozitiv elbiralasa eseten a sportpalya telepitesehez 
sziikseges onresz biztositasa celjab61 a Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 13. mellekletenek 4. 
sorar61 (Palyazatok onresze) 5 100 eFt osszeget felszabadit. A Kepvisel6-testUlet felkeri a 
polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi 
rendeletben t0rten6 atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
4. A Kepvisel6-testUlet felkeri a polgarmestert a tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozat 
alairasara. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert 
felel6s alpolgarmester 
a Jegyz6i Iroda V arosiizemeltetesi Csoport vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi lroda vezet6je 
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Intezkedes: A palyazat pozitiv elbiralasban reszesiilt. A miifiives futballpalya 
megepitesere a jovo evben keriil sor. Az eloiranyzat atcsoportositas a 3/25. 
iigyiratszamon megtortent. 

139/2014. (III. 20.) KOKT batarozat 
a Budapest X. keriilet, Holgy utca 26. fszt. 3. szam alatti lakas elidegenitesre torteno 
kijeiOleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban a116 Budapest X. keriilet, Holgy utca 26. fszt. 3. szam alatti, 
38956/0/A/4 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testi.ilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 94%-anak megfelel6 osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 ber16t 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, bogy nem kivanja 
megvasarolni a lakast. 

14112014. (III. 20.) KOKT batarozat 
a Budapest X. keriilet, Bibari utca 17. fszt. 3. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban 8.116 Budapest X. keriilet, Bihari utca 17. fszt. 3. szam alatti, 
38320/3/A/61 helyrajzi szamu lakast a ber16 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat 1 008 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testi.ilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerz6des megkOtesere. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, bogy nem kivanja 
megvasarolni a lakast. 

142/2014. (III. 20.) KOKT batarozat 
a Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. fszt. 11. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban 8.116 Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. fszt. 11. szam alatti, 
41945/0/ A/12 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
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2. A Kepvise16-testiilet az ingatlan vetehinit 2 610 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlonek eladasra keriilt a lakas, szerzodes megkotese 2014. majus 22-en 
megtortent. 

143/2014. (III. 20.) KOKT batarozat 
a Budapest X. keriilet, Gyakorlo utca 8. IX. emelet 36. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Gyakorl6 utca 8. IX. emelet 36. szam 
alatti, 39210/511 A/83 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat 4 620 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, bogy nem kivanja 
megvasarolni a lakast. 

144/2014. (III. 20.) KOKT batarozat 
a Budapest X. keriilet, Gyakorlo utca 5. V. emelet 31. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Gyakor16 utca 5. V. emelet 31. szam 
alatti, 39210/116/ A/31 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat 7 225 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, bogy nem kivanja 
megvasarolni a lakast. 
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145/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Kada utca 98/a I. emelet 9. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Kada utca 98/a I. emelet 9. szam alatti, 
42087/5/ A/9 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testtilet az ingatlan vetelarat 4 410 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kiktildesere es az adasveteli szerz6des megkotesere. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlonek eladasra keriilt a lakas, szerzodes megkotese 2014. majus 26-an 
megtortent. 

148/2014. (Ill. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 3. I. emelet 2. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, K6rosi Csoma Sandor ut 3. I. emelet 2. 
szam alatti, 41464/9/ A/45 helyrajzi szamu tires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testtilet az ingatlan kikialtasi arat 6 500 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vev6 a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazat eredmenyesen zarult, szerzodes megkotese 2014. julius 17-en 
megtortent. 

149/2014. (Ill. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 9. I. emelet 3. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, K6rosi Csoma Sandor ut 9. I. emelet 3. 
szam alatti, 41464/9/A/219 helyrajzi szamu tires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testtilet az ingatlan kikialtasi arat 6 200 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vev6 a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

es a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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150/2014. (Ill. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 9. VI. emelet 29. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Korosi Csoma Sandor lit 9. VI. emelet 
29. szam alatti, 41464/9/A/245 helyrajzi szamli tires lakast palyazati liton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan kikialtasi arat 6 500 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazatok eredmenyteleniil zarultak. 

15112014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 9. IX. emelet 44. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
( 17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Korosi Csoma Sandor lit 9. IX. emelet 
44. szam alatti, 41464/9/ A/260 helyrajzi szamli tires lakast palyazati liton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan kikialtasi arat 6 500 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelOs 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazat eredmenyesen zarult, szerzodes megkotese 2014. julius 21-en 
megtortent. 

152/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 9. X. emelet 51. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor lit 9. X. emelet 
51. szam alatti, 41464/9/ A/267 helyrajzi szamli tires lakast palyazati liton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan kikialtasi arat 6 200 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 
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es 

153/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Madi utca 15/b II. emelet 20. szam alatti iires lakas palyazati uton 
torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kerti1et Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Madi utca 15/b II. emelet 20. szam 
alatti, 41339/0/A/20 helyrajzi szamu iires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 3 100 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

154/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Petroczy utca 38/a fszt. 3. szam alatti iires lakas palyazati uton 
torteno elidegeniteserol 
( 17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. keriilet, Petroczy utca 38/a fszt. 3. szam alatti, 
41987/4/ A/3 helyrajzi szamu iires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 6 800 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazatok eredmenyteleniil zarultak. 

155/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Zagrabi utca 11. III. emelet 7. szam alatti iires lakas paiyazati 
uton torteno elidegeniteserol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Zagrabi utca 11. III. emelet 7. szam 
alatti, 38315/48/ A/37 helyrajzi szamu iires lakast elidegenitesre jel6li ki es palyazati uton 
elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 5 900 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

13 



Intezkedes: A palyazat eredmenyesen zarult, szerzodes megkotese 2014. julius 31-en 
megtortent. 

202/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Bihari u. 23. szam alatt levo ingatlan Kobanyai 
Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont reszere torteno hasznalatba adasarol es a 
Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont alapito okirata modositasarol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Budapest X. 
kertilet, Bihari u. 23. szam alatti, 38367/5 helyrajzi szamu ingatlant 2014. majus 1-jetol a 
Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont hasznalataba adja. 
2. A Kepviselo-testtilet megallapitja, hogy az 1. pontban meghatarozott ingatlan a Kobanyai 
Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont feladatellatasat szolgalja, ezert korlatozottan 
forgalomkepes t5rzsvagyonnak minostil. 
3. A Kepviselo-testtilet az 1. melleklet szerint, 2014. majus 1-jei hatallyal m6dositja a 
Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapit6 
okiratat, es a 2. melleklet szerint kiadja az egyseges szerkezetbe foglalt alapit6 okiratot. 
4. A Kepviselo-testtilet 2014. julius 1-jetol a Kobanyai Sportkozpont (1105 Budapest, Ihasz 
utca 24.) 5,9 allashelyet egy allashellyel csokkenti (4,9 allashelyre), a Kobanyai 
Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont engedelyezett 6 allashelyet egy allashellyel boviti (7 
allashelyre ). 
5. A Kepviselo-testtilet a 4. vegrehajtasa celjab61 szemelyijuttatasokra 1 125 473Ft (882 500 
Ft szemelyi juttatas + 242 973 Ft munkaad6t terhelo jarulekok es szocialis hozzajarulasi ad6) 
fedezetet atcsoportosit a Kobanyai Sportkozpont (1105 Budapest, Ihasz utca 24.) 
koltsegvetesebol a Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont koltsegvetesebe. 
6. A Kepviselo-testtilete felkeri a polgarmestert az allashely-valtozasok es az eloiranyzat
atcsoportositasok vegrehajtasara, valamint a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendeletben 
tOrteno atvezetes erdekeben a sztikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarido: az alapit6 okirat m6dositas tekinteteben: azonnal 
az allashely-valtoztatas es az eloiranyzat-atcsoportositas 
tekinteteben: 2014. julius 1. 

Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 
a Szemelytigyi es Berszamfejtesi Csoport vezetoje 

(Az alapft6 okiratok szovege mindenben megegyezoek az eloterjesztesben szereplokkel.) 
(A 32112014. (v. 22.) KOKT hatarozat m6dosftotta az 1. es a 2. mellekletet.) 

Intezkedes: A Kobanyai Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont alapito okiratat a 
Magyar Allamkincstar bejegyezte. Az allashely atadas miatti eloiranyzat
atcsoportositas a 3/4. iigyiratszamon megtortent. A Kobanyai 
Sportletesitmenyeket Fenntarto Kozpont reszere a Budapest X. keriilet, 
Bihari u. 23. szam alatt levo ingatlan hasznalatba adasa 2014. aprilis 30-an 
megtortent. 
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211/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Peter Cerny Alapitvany tamogatasi kerelmerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete a Peter Cerny 
Alapitvany a Beteg Korasziilottek Gy6gyitasaert (1083 Budapest, B6kay J. u. 53.) reszere 
300 000 Ft egyszeri tamogatast biztosit a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat 2014. evi k01tsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. 
melleklet 3. sora (Kepvisel6-testiilet miikodesi celu altalanos tartaleka) terhere. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a szerz6des megkotesere, az el6iranyzat
atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi rendeletben t0rten6 atvezetes 
erdekeben a sztikseges intezkedes megtetelere. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: Az eloiranyzat-atcsoportositas a 3/8. iigyiratszamon megtortent. A 
tamogatas kiutalasra keriilt 2014. augusztus 29-en. 

226/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Liget utca 25. fszt. 4. szam alatti lakas elidegenitesre torteno 
kijelOleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Liget utca 25. fszt. 4. szam alatti, 
39111/0/A/4 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 90%-anak megfelel6 
osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berl6t 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A berlO az ertekbecsles dijat nem fiZette meg, az elidegenitesi folyamat 
lezarult. 

228/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Szentimrey utca 23/b I. lepcsohaz III. emelet 11. szam alatti lakas 
elidegenitesre torteno kijeloleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Szentimrey utca 23/b I. lepcs6haz III. 
emelet 11. szam alatti, 41072/0/ A/215 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jeloli ki. 
2. A Kepvisel6-testi.ilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 90%-anak megfelel6 
osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 ber16ket 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
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Hatarid6: 2014. Junius 30. 
Feladatkon!ben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterii1etert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakas eladasra keriilt, a szerzodes megkotese 2014. augusztus 18-an 
megtortent. 

229/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Harmat utca 10-12. I. lepcsohaz I. emelet 4. szam alatti lakas 
elidegenitesre torteno kijelOleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Harmat utca 10-12. I. lepcsohaz I. 
emelet 4. szam alatti, 39185/0/ A/4 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 92%-anak megfelel6 
osszegben hatarozza meg, amely nem lehet alacsonyabb az ingatlan konyv szerinti nett6 
ertekenel. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berl6ket 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleirol. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlo az ertekbecsles dijat nem fizette meg, az elidegenitesi folyamat 
lezarult. 

230/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Holgy utca 29-31. fszt. 15. szam alatti lakas elidegenitesre torteno 
kijeiOleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Holgy utca 29-31. fszt. 15. szam alatti, 
3 8987/0/ A/15 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 90%-anak megfelel6 
osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berlot 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleirol. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A forgalmi ertek ismereteben a berlo nyilatkozott, bogy a lakast nem 
kivanja megvasarolni. 
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237/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Allomas utca 21. IX. emelet 42. szam alatti Iakas elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kerUlet, Allomas utca 21. IX. emelet 42. szam 
alatti, 39016/9/A/596 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testlilet az ingatlan vetelarat 6 003 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testlilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrten6 kiklildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakas a beriO reszere eladasra keriilt, a szerzodes megkotese 2014. julius 
24-en megtortent. 

238/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Hungaria korut 5-7. szam alatti ingatlan udvaranak 
hasznalatarol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Termeszetes 
Gy6gyitas Alapitvannyal [(a tovabbiakban: Alapitvany) szekhelye: 1101 Budapest, Hungaria 
krt. 5-7., orszagos nyilvantartasbeli azonosit6: 17583/2000, ad6szama: 18169995-1-42, 
bankszamlaszama: 11708001-20531287] a Budapest X. kerUlet, Hungaria korut 5-7. szam 
alatti ingatlan (a tovabbiakban: ingatlan) berbevetelere kotOtt berleti szerzodest kozos 
megegyezessel 2014. majus 1-jetol akkent m6dositja, hogy az ingatlan udvaranak teriileteb61 
2004 m2 teriiletet az Alapitvanyt61 elvesz. A Kepvisel6-testUlet a berlemeny berleti dijat 
166 879 Ft/h6 osszegben allapitja meg. 
2. A Kepvisel6-testUlet 2014. majus 1-jetol teritesmentes hasznalatba adja az ingatlan 
udvaranak 872 m2 nagysagu reszet a Bern J6zsef Bajtarsi EgyesUlet [(a tovabbiakban: 
EgyesUlet) szekhelye: 1101 Budapest, Hungaria krt. 5-7., orszagos nyilvantartasbeli 
azonosit6: 1267/2008] reszere azzal, hogy az Egyesiilet kOteles a teriilet gondozasat sajat 
koltsegen elvegezni. Az Egyesiilet az ingatlan tObbi hasznal6ja reszere az atjarast koteles 
biztositani. 
3. A Kepvisel6-testiilet 2014. majus 1-jetol teritesmentes hasznalatba adja az ingatlan 
udvaranak 907 m2 nagysagu reszet a Hungary Ambulance Egeszsegiigyi es Szolgaltat6 
Kozhasznu Nonprofit Kft. [(a tovabbiakban: Mentoszolgalat) szekhelye: 2626 Nagymaros, 
Tegla utca 19., ad6szama: 23486227-2-13, cegjegyzekszama: 13-09-149551)] reszere azzal, 
hogy az EgyesUlet koteles a teriilet gondozasat sajat koltsegen elvegezni. Az EgyesUlet az 
ingatlan tobbi hasznal6ja reszere az atjarast koteles biztositani. 
4. A Kepvisel6-testiilet 2014. majus 1-jetol engedelyezi az ingatlan 225m2 nagysagu reszenek 
fitnesz jatsz6ter celjara t0rten6 hasznalatbavetelet. 
5. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy az Alapitvannyal, az Egyesiilettel es a 
Mentoszolgalattal megkotOtt berleti, hasznalati szerzodesek sziikseges m6dositasat vegezze 
le. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 15. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakterUletert felel6s alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
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Intezkedes: A teriilethaszmilat ujraszabalyozasa miatt a berleti es hasznalati 
szerzodesek modositasa megtortent. A Termeszetes Gyogyitas Alapitvany 
berletidij-eloirasa modositasra keriilt. A KOKERT Kobanyai Non-profit 
Kozhasznu Kft.-t tajekoztattuk a jatszoter celjara kijelolt teriiletrol, a 
jatszoter epitese zajlik. 

A KepviselO-testiilet a 248-279/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozataiban dontott a 2014. evi 
kitiintetesek adomanyozasarol. 

Intezkedes: A dijak atadasa 2014. junius 26-an iinnepelyes keretek megtortent. 

284/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanya kozteriiletein szolgalo rendori allomany letszamaval kapcsolatos 
felterjesztesrol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete felkeri a 
polgarmestert, hogy eljen a felterjesztes lehetosegevel, amiert az Orszagos Rendor
fOkapitanysag es a Budapesti Rendor-fOkapitanysag a BRFK X. keriileti Rendorkapitanysag 
kozteriileten szolgilo allomanyat vezenyli orszagos es fOvarosi feladatellatasra, es emiatt a 
helyi allomany a feladatokat nem, vagy csak reszben tudja ellatni. Mindezek alapjan kerje az 
illetekes elOljarokat, hogy inkabb segitsek a Kapitanysag kozteriileten szolgilatot teljesito 
allomanyanak stabilitasat, letszamanak noveleset a helyi adottsagok aranyaban. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Jogi Csoport 

Intezkedes: A kepviselo-testiileti dontesnek megfeleloen Polgarmester ur intezkedest 
kezdemenyezett Magyarorszag Alaptorvenye alapjan az Orszagos Rendor
fokapitanysagnal es a Budapesti Rendor-fokapitanysagnal a BRFK X. 
keriileti Rendorkapitanysag kozteriileten szolgalo allomany orszagos es 
fOvarosi feladatellatasra torteno vezenylese targyaban. 

286/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a BRFK X. keriileti Rendorkapitanysag hivatasos allomanya reszere a 2014. evben 
lakber-hozzajarulas nyujtasara vonatkozo palyazat elbiralasarol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a BRFK X. 
keriileti Rendorkapitanysag hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber-hozzajarulas 
nyujtasara vonatkozo palyazat alapjan az alabbi sorrendben 

1.1. Asbolt Gabor r. orm., 
1.2. Balazsovits Renata r. torm., 
1.3. Doboczi Laszlo r. orgy., 
1.4. Erdos Daniel r. torm., 
1.5. Erki Janos r. torm., 
1.6. Gerber Jozsef r. torm., 
1.7. Dr. Harai Timea r. torm., 
1.8. Dr. Incze Zsolt Dieter r. zls., 
1.9. Jenei Tamas r. orm., 
1.1 0. Kiraly Laszlo r. szds., 
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1.11. Ktihl Orsolya Klaudia r. ftorm., 
1.12. Mahli Peter r. orm., 
1.13. Nemeth Anik6 r. ftorm., 
1.14. Nemet Zs6fia r. orm., 
1.15. Pados J6zsefr. zls., 
1.16. Rauchbauer Zoltan r. fbdgy., 
1.17. Szabo Balazs r. ftorm., 
1.18. Vass Evar. torm., valamint 
1.19. Zieber Karoly r. hdgy. 

reszere lakber-hozzajarulast biztosit az 1. melleklet szerinti tartalommal megkotOtt szerzodes 
alapjan. 
2. A Kepviselo-testtilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy az 1. pont szerinti 
kedvezmenyezett szerzodesenek megszlinese eseten a Budapesti Rendor-fokapitanysag X. 
kertileti Rendorkapitanysag vezetoje altai javasolt szemellyel szerzodest kosson. 
3. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert a megallapodasok alairasara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Jogi Csoport 

(Az I. mellekletet kepezfJ tamogatasi szerzodes szovege mindenben megegyezfJ az 
eloterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: A tamogatasi szerzodes minden tamogatottal megkotesre keriilt, a lakber
hozzajarulas foly6sitasa folyamatosan, hataridoben tortenik. 

288/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. alapit6 okiratanak m6dositasar6l 
(12 igen, 1 ellenszavazattal, 4 tart6zkodassal) 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Kobanyai 
Szivarvany Szocialis Gondoskodast Nyujt6 Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag alapit6 okiratanak m6dositasat az 1. melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja, es 
felhatalmazza a polgarmestert az alapit6 okiratot m6dosit6 okirat alairasara. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. tigyvezetoje 

(Az I. mellekletet kepezfJ alapt6 okirat szovege mindenben megegyezfJ az eloterjesztesben 
szereplovel.) 

Intezkedes: Az alapit6 okirat m6dositasa megtortent, a m6dositast a Fovarosi 
Torvenyszek Cegbir6saga 2014. Junius 3-an bejegyezte. 

289/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. iigyvezetojenek kinevezeserol es dijazasar61 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Kobanyai 
Szivarvany Szocialis Gondoskodast Nyujt6 Kozhasznu Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag tigyvezetoi teendoinek ellatasara 2014. jlinius 1-jetol 2019. rna jus 31-ig terjedo ot ev 
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hatarozott idotartamra munkaviszony kereteben Lajtai Ferencnet nevezi ki, brutt6 560 000 
Ft/h6 munkaberrel es a javadalmazasi szabalyzatban megallapitott egyeb juttatasok 
biztositasaval. 
2. A Kepviselo-testtilet a Lajtai Ferencnevel kotendo munkaszerzodest az 1. melleklet szerinti 
tartalommal j6vahagyja, es felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes alairasara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos alpolgarmester 

az aljegyzo 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. ugyvezetoje 

(Az 1. mellekletet kepezo munkaszerzodes szovege mindenben megegyezff az elffterjesztesben 
szereplffvel.) 

Intezkedes: A Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. iigyvezetojenek a munkaszerzodese 
alairasra keriilt. 

290/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. reszere tobbletforras biztositasar61 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Kobanyai 
Szivarvany Nonprofit Kft. reszere szemelyi juttatasra 960 000 Ft + 259 200 Ft jarulekai, 
mindosszesen 1 219 200 Ft osszeget biztosit a Budapest F ovaros X. kertilet Kobanyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. 
melleklet 3. sora (Kepviselo-testtilet miikodesi celu altalanos tartaleka) terhere, es egyben 
felkeri a polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi 
rendeletben tOrteno atvezetes erdekeben a szUkseges intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteruletert felelos alpolgarmester 

az aljegyzo 
a Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. ugyvezetoje 

Intezkedes: A Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft. reszere az eloiranyzat
atcsoportositas vegrehajtasa megtortent, a hatarozatban megallapitott 
osszeg folyositasa 2014. augusztus honapban megkezdodott. 

302/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott az ,56-os Forradalom es Szabadsagharc" palyazati 
felhivas eredmenyenek finanszirozasa targyaban kotendo megallapodasr61 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete a Budapest 
Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont 
kozott a 2013-ban meghirdetett ,56-os Forradalom es Szabadsagharc" palyazati felhivas 
eredmenyenek finanszirozasa targyaban kotendo megallapodast az 1. melleklet szerint 
j6vahagyja. 

2. A Kepviselo-testulet felkeri a polgarmestert a megallapodas alairasara. 

Hatarido: 2014. junius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
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a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

(Az I. mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes szovege mindenben megegyezo az 
e!Oterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: A Kepviselo-testiilet donteserol a Klebelsberg Intezmenyfenntarto 
Kozpontot 2014. Junius 4-en ertesitettiik. A tamogatasi szerzodes alairasa 
megtortent, a tamogatas 2014. junius 6-an kiutalasra keriilt. 

303/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Pedagogiai Szakmai Kozpont szakmai alapdokumentumanak modositasarol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a K6banyai 
Pedag6giai Szolgaltat6 Kozpont szakmai alapdokumentumanak m6dositasat 
(szekhelyvaltozas) tamogatja. 
2. A Kepvisel6-testiilet a K6banyai Pedag6giai Szolgaltat6 Kozpont szekhelyet az 1106 
Budapest, Kereszturi ut 7-9. szam alatt biztositja. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 

Intezkedes: A Kepviselo-testiilet donteserol a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 
vezetojet irasban ertesitettiik. 

306/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-vel kotendo 2014. evi Eves Kozszolgaltatasi Szerzodesrol 
szolo 187/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat visszavonasarol es a 2014. evi Eves 
Kozszolgaltatasi Szerzodes jovahagyasarol 
( 16 igen, 1 ellenszavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zartkoriien Miikod6 Reszvenytarsasaggal kotend6 2014. evi Eves 
Kozszolgaltatasi Szerz6dest az 1. melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja, es felhatalmazza 
a polgarmestert a szerz6des alciirasara. 
2. A Kepvisel6-testiilet a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-vel kotend6 2014. evi Eves 
Kozszolgaltatasi Szerz6desr61 sz616 187/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozatot visszavonja. 
Hatarid6: 2014. majus 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgcirmester 

a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
a Gazdasagi Penziigyi Iroda vezet6je 

(Az I. mellekletet kepezo kozszolgaltatasi szerzodes szovege mindenben megegyezo az 
eloterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: A 2014. evi Eves Kozszolgaltatasi Szerzodes 2014. Junius 17-en alairasra 
keriilt. 
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312/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a lakokozossegek reszere elokertek egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtando 
tamogatasra vonatkozo palyazati kiirasrol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a 
lakokozossegek reszere el6kertek egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtando tamogatasra 
vonatkozo palyazati kiirast az 1. melleklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 
tamogatas legfeljebb folyometerenkent brutto 10 920 forint lehet. 
2. A Kepvise16-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a palyazati kiirast tegye kozze. 
Hatarid6: 2014. jlinius 15. 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Jegyz6i Iroda V arosuzemeltetesi Csoport vezet6je 

Intezkedes: A palyazati kiiras kozzetetele 2014. majus 29-en megtortent. Az elokertek 
egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtando tamogatasra vonatkozo 
paiyazati kiirasra palyazati anyag nem erkezett. 

313/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a kobanyai iskolak miikodeset segito alapitvanyok tamogatasarol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete 

a) a Zold Dio Alapitvanynak (11 01 Budapest, Hungaria krt. 5-7.) 450 000 Ft, 
b) a Harmat 88 Alapitvanynak (1104 Budapest, Harmat utca 88.) 85 000 Ft, 
c) az Osszefogva az iskolaert Alapitvanynak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

37 060 Ft, 
d) az Egyestilt Er6vel (Viribus Unitis) Iskolai Alapitvanynak (11 06 Budapest, Kereszturi 

ut 7-9.) 1 638 ooo Ft, 
e) a Szervatiusz Jen6 Altalanos Iskola Alapitvanyanak (1101 Budapest, K6banyai ut 38.) 

100 000 Ft, 
f) a Tanuloink jov6jeert Alapitvanynak (11 02 Budapest, Szent Laszlo ter 1.) 300 000 Ft, 
g) az Osszefogas a Szent Laszlo Gimnaziumert Alapitvanynak (11 02 Budapest, K6rosi 

Csoma Sandor ut 28.) 690 973Ft 
tamogatast nyujt a Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 3. pont 4., 6., 8., 
10., 11., 13. es 17. sora terhere. 
2. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert az 1. pontban foglalt el6iranyzatok 
atcsoportositasara es a koltsegvetesi rendeleten t6rten6 atvezetes erdekeben a sziikseges 
intezkedesek megtetelere, valamint a tamogatasi szerz6desek alairasara. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: Az eloiranyzatok atcsoportositasa a 3/20. iigyiratszamon megtortent. A 
tamogatasi szerzodesek alapjan az alapitvanyok szamlajara a tamogatas 
osszege atutalasra keriilt. Az elszamolas hatarideje 2014. szeptember 30. 
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314/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyan miikodo egyhazak 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat elbiralasarol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Kobanyan 
miikod6 egyhazak 2014. evi tamogatasara kiirt palyazat alapjan tamogatast nyujt az 1. 
mellekletben meghatarozott palyaz6knak- megallapodas kereteben- a Budapest Fovaros X. 
keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: koltsegvetesi rendelet) 12. melleklet 4. soranak 
terhere 2 000 eFt osszegben. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, 
illetve a koltsegvetesi rendeletben t0rten6 atvezetes erdekeben sziikseges intezkedesek 
megtetelere. 
3. A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasi szerzodesek alairasara. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezetoje 

(Az 1. mellekletenek szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: Az eloiranyzatok atcsoportositasa a 3/170. iigyiratszamon megtortent. A 
kiertesito levelek 2014. Junius 2-an postazasra keriiltek. A tamogatasi 
szerzodesek alairasa es az osszegek atutalasa megtortent. 

315/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Karpataljai Magyar Foiskolaert Alapitvany tamogatasi kerelmerol 
(12 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Karpataljai 
Magyar Foiskolaert Alapitvany (4400 Nyiregyhaza, S6st6i utca 31/b.) reszere 50 000 Ft 
egyszeri tamogatast biztosit a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 7. sora 
(polgarmester altalanos tartaleka) terhere, es az errol sz616 tamogatasi szerzodest az 1. 
melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a tamogatasi szerzodes alairasara, az 
eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, valamint a koltsegvetesi rendeletben torten6 
atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

(Az 1. mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes szovege mindenben megegyezo az 
elOterjesztesben szereplovel.) 

Intezkedes: A tamogatasi szerzodes alairasa 2014. junius 24-en es az osszegek atutalasa 
2014. junius 26-an megtortent. 
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316/2014. (V. 22.) KOKT hahirozat 
a Kobanyai Gyongyike 6vodaban sakkoktatas tamogatasarol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Kobanyai 
Gyongyike Ovoda reszere sakkoktatas celjara 320 000 forint osszeget biztosit a Budapest 
F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 12. melleklet 3. soraban meghatarozott kepvisel6-testiileti altalanos 
tartalek koltsegvetesi sor terhere. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, 
valamint a koltsegvetesi rendeletben torten6 tovabbi atvezetes erdekeben a sziikseges 
intezkedesek megtetelere. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es kUlkapcsolati szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: Az eloiranyzat-atcsoportositas a 3/15. iigyiratszamon megtortent. 

317/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest-Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete 4 000 eFt osszeg 
tamogatast nyujt szerzodes kereteben a Budapest-Kobanyai Evangelikus 
Egyhazkozsegnek a Budapest X. keriilet, Kapolna utca 1. szam alatti Evangelikus Templom 
ablakainak rekonstrukci6jahoz es a templom bels6 felujitasahoz a Budapest F6varos X. 
keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 12. melleklet 24. sora (Kepvisel6-testiilet felhalmozasi celu altalanos 
tartaleka) terhere. 
2. A Kepvisel6-testillet felkeri a polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, 
illetve a koltsegvetesi rendeletben t0rten6 atvezetes erdekeben a szlikseges intezkedes 
megtetelere, valamint a tamogatasi szerzodes alairasara. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A tamogatasi szerzodes megkotesre keriilt, a tamogatas atutalasa 2014. 
Junius 20-an megtortent. 

318/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Banya u. 35. szam alatt levo 1. emeleti ingatlanresz orvosi rendelo celjara torteno 
ideiglenes hasznalatba adasarol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 1105 
Budapest, Banya u. 35. szam alatti onkormanyzati tulajdonu epiilet I. emeleten ideiglenes 
jelleggel kialakitott haziorvosi rendel6 es betegvar6 helyisegeit 2014. junius 10-tol a Zsivaj 
utcai haziorvosi rendel6 felujitasaig, de legfeljebb 2014. okt6ber 31-ig teritesmentesen 
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haszmllatba adja a Barka Kobanyai Humanszolgaltat6 Kozpont, valamint a Zsivaj utcai orvosi 
rendeloben feladatellatasi szerzodes alapjan teriileti ellatasi kotelezettseggel miikodo het 
haziorvosi es hat hazi gyermekorvosi egeszsegiigyi szolgciltat6 szamara. 
2. A Kepviselo-testiilet a Zsivaj utcai orvosi rendeloben teriileti ellatasi kotelezettseggel 
miikodo het haziorvosi es hat hazi gyermekorvosi egeszsegiigyi szolgciltat6 feladatellatasi 
szerzodeset kiegeszito megallapodast az 1. melleklet szerinti tartalommal elfogadja, es 
felhatalmazza a polgcirmestert a megallapodasok alciirasara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgcirmester 

a Human Iroda vezetoje 

(Az 1. mellekletet kepezfJ megallapodas szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben 
szereplovel.) 

Intezkedes: A megallapodasok alairasa megtortent. A rendelo felujitasa folyamatban 
van, a munkalatok befejezesenek varhato ideje 2014. szeptember vege. 

319/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzataval kotendo ellatasi szerzodesrol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Budapest 
Fovaros XIV. keriilet Zugl6 Onkormanyzataval 2 fo reszere gyermekek atmeneti otthona 
gyermekj6leti alapellatas - Barka Kobanyai Humanszolgciltat6 Kozpont utjan t5rteno -
biztositasar61 sz616 ellatasi szerzodest j6vahagyja az 1. melleklet szerinti tartalommal. 
2. A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgcirmestert az ellatasi szerzodes alciirasara. 
Hatarido: 2014. julius 15. 
Feladatkoreben erintett: a human szakteriiletert felelos alpolgcirmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Barka Kobanyai Humanszolgaltat6 Kozpont vezetoje 

Intezkedes: Az ellatasi szerzodes alairasa mindharom fel reszerol megtortent. 

320/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
az Onkormanyzat jogi szemely kormanyzati funkcioinak megallapitasarol 
(14 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat kormanyzati funkci6it az 1. melleklet szerint 
hatarozza meg. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A hatarozat a Magyar Allamkincstarba bekiildese keriilt, a Magyar 
Allamkincstar a torzskonyvi nyilvantartasba bejegyezte. 
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325/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Holgy utca 26. fszt. 3. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(13 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keri.ilet, Holgy utca 26. fszt. 3. szam alatti, 
38956/0/A/4 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testlilet az ingatlan vetelarat 5 452 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

326/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Ihasz koz 8. IX. emelet 54. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(13 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Ihasz koz 8. IX. emelet 54. szam alatti, 
41302/7/A/54 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat 5 865 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az arajanlatok kikiildesre keriiltek, a berlok nyilatkoztak, bogy nem 
kivanjak megvasarolni a lakasokat. 

328/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Sibrik Miklos ut 66-68. szam alatt levo irodahaz oktatas celjara 
torteno ingyenes hasznalatba adasarol 
(13 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete engedelyezi a 
Terrorelharitasi Kozpont Miiveleti Igazgat6saga (1101 Budapest, Zach utca 4.) reszere, hogy 
a Budapest X. keri.ilet, Sibrik Miklos ut 66-68. szam alatti (helyrajzi szam: 41090/3) irodahaz 
iiresen all6 reszeben 2014. junius 3-an, 6-an, 13-an, 17-en, 20-an, 24-en, 27-en es 2014. julius 
1-jen 10°0 6ra es 14°0 6ra kozott kepzesi foglalkozast tartson. 
2. A Kepvisel6-testiilet az epiilet hasznalatat teritesmentesen biztositja, es felkeri a K6banyai 
Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a hasznalatba adasra vonatkoz6 szerzodes megkoteser61 
intezkedjek. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. jlinius 3. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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Intezkedes: A berleti szerzodes nem keriilt megkotesre, a Kepviselo-testiilet szeptemberi 
iilesenek tervezett napirendjen szerepel ismetelten az ingyenes hasznaiatba 
adas. 

329/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kozma utcaban miikodo Schmid Bela egyeni vallalkozo es a Mozes Granit Kft. 
kerelmerol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete felkeri a 
Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy a Kozma utcaban, a 42518/49 hrsz.-u ingatlanon 
miikodo sirkoves vallalkozasok altai hasznalt tertiletek jogi viszonyainak rendezese erdekeben 
Schmid Bela egyeni vallalkoz6val (614m2 nagysagu tertiletre sirkoves tevekenyseg vegzesere 
1000 Ft+afa/m2/ev berleti dijjal) es a M6zes Granit Kft.-vel (579 m2 nagysagu tertiletre 
sirkoves vallalkozasra 1000 Ft+afa/m2/ev berleti dijjal, 378 m2 nagysagu tertiletre 
ugyfelparkol6 reszere 500 Ft+afa/m2/ev dijjal) 2014. jlinius 1. napjat61 kezdodoen kasson 
berleti szerzodest az alabbi feltetelekkel: 

a) a berleti jogviszony hatarozatlan idore sz61 hat (6) h6nap felmondasi ido kikotesevel; 
b) a berbevett tertileten a vallalkoz6k sirkoveket mutathatnak be, illetve 

(sir)komegmunkalassal kapcsolatos tevekenyseget vegezhetnek a BFVT Kft. (1052 
Budapest, Varoshaz utca 9-11.) altai keszitett, az adott tertiletre vonatkoz6 fejlesztesi 
javaslatban foglalt tertiletfelhasznalasi koncepci6 alapjan, minden ettol eltero 
tevekenyseg vegzesehez a tulajdonos bnkormanyzat irasbeli hozzajarulasa szukseges; 

c) a berleti dij osszege 1000 Ft/m2/ev, amely minden evben a KSH altai megallapitott 
inflaci6val emelkedik, 

d) a berbeadas feltetele, hogy az erintett cegnek, valamint a korabbi koztertilet-hasznal6nak 
az Onkormanyzat fele a berleti szerzodes megkotesekor ne alljon fenn lejart tartozasa, 
vagy rendelkezzen az Onkormanyzatnak a tartozas kesobbi idopontban Wrteno 
megfizetesehez val6 irasos hozzajarulasaval, 

e) az Onkormanyzat nem jarul hozza osztott tulajdon es foldhasznalati jog letesitesehez, 
valamint kozos tulajdon letrejottehez, 

f) a berleti jogviszony barmely okb61 Wrteno megsziinese eseten a berlo 30 napon beltil 
koteles a felepitmenyek lebontasara es a kozmiivek kikotesere, tovabba a berelt tertilet 
visszaadasara. A berleti jogviszony barmely okb61 Wrteno megszuntetese eseten a berlo 
karteritesre, kartalanitasra, barmilyen teritesre, tovabba elhelyezesre nem tarthat igenyt; 

g) a felepitmenyek tulajdonosait a foldtertiletre elovasarlasi jog nem illeti meg; 
h) a berlonek a berleti szerzodesben nyilatkoznia kell arr61, hogy a nemzeti vagyonr61 sz616 

2011. evi CXCVI. Wrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint definialt ,atlathat6 
szervezet"; 

i) a berelt tertileten folytatott tevekenyseghez szUkseges engedelyek beszerzeserol es 
hatalyban tartasar61 a berlo koteles gondoskodni; 

j) a berlemeny elotti jardaszakasz takaritasa, teli idoszakban a siikossagmentesitese, a h6 
eltakaritasa a berlo feladatat kepezi, az ennek elmulasztasab61 keletkezo kar a berlot 
terheli; 

k) a berlo a berlet targyat kepezo tertiletet nem jogosult alberletbe vagy tovabbi hasznalatba 
adni, annak birtokat atengedni sem termeszetes, sem jogi szemely reszere, sem 
ingyenesen, sem pedig ellenertek fejeben a berbead6 elozetes, irasbeli hozzajarulasa 
nelkul. A berbead6 az elozetes irasbeli hozzajarulast csak azzal a feltetellel adja meg, ha 
az alberlo, tovabbi hasznal6 a berleti dij ketszeres osszegenek megfizeteset vallalja. Az 
engedely nelktili alberletbe adas, hasznalatra atengedes azonnali hatalyu felmondasra 
jogositja fel a berbead6t; 
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1) a berleti szerz6des alapjan a ber16t megillet6 berleti jogviszony es a berletb61 fakad6 
mindennemu jogosultsag es kotelezettseg harmadik szemelyre torten6 atruhazasa, 
atengedese, engedmenyezese, tovabba gazdasagi tarsasag reszere nem vagyoni 
hozzajarulaskent t0rten6 rendelkezesre bocsatasa csak a berbead6 el6zetes irasbeli 
hozzajarulasavallehetseges; 

m) a berleti szerz6des alapjan a berl6 sulyos szerz6desszegesenek min6siil az alabbi 
esemenyek barmelyikenek bekovetkezese, melyek alapjan a berbead6 a szerz6dest 
azonnali hatallyal felmondhatja azzal, hogy amennyiben a berl6t olyan szerz6desszeg6 
magatartas terheli, amely orvosolhat6, a berbead6 koteles a berl6t megfelel6 p6thatarid6 
kituzesevel a magatartas besziintetesere felsz6litani: 
rna) a berl6 a berleti szerz6desb61 ered6 vagy mas, jogszabalyban meghatarozott lenyeges 

kotelezettsegenek nem tesz eleget, 
mb) a berl6 a berleti dijat, illetve a koziizemi dijakat nem fizeti meg a szerz6desben 

megjelOlt hatarid6ben, 
me) a berl6 ellen cs6d-, felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras indul, 
md) a berl6 a berlemenyt rendeltetesellenesen hasznalja, rongalja, berbead6i hozzajarulas 

nelkiil masnak hasznalataba vagy birtokaba adja, 
me) a berl6 a berlemenyben gyakorolt tevekenysegi koret a berbead6 hozzajarulasa 

nelktil m6dositja, 
mf) a berl6 a berbead6i hozzajarulas nelkiil a berlemenyen atalakitast vagy barmilyen 

egyeb epitkezest vegez, 
mg) a berl6 mukodesi vagy tevekenysegi engedelyet joger6sen visszavonjak, vagy a 

berl6t a cegbir6sag joger6sen tOrli a cegnyilvantartasb61, 
mh) a berl6 a berleti szerz6des alapjan barmely jogosultsagat, illetve kotelezettseget 

harmadik szemelyre a berbead6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa nelkiil ruhazza at. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a M6zes Granit Kft.-vel 
kotend6 berleti szerz6desben 200 m2 nem hasznalt teriiletreszre 4 h6nap id6tartamra 
megfizetett berleti dijat a berleti dijba szamitsa be. Tovabba felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 
Zrt.-t, hogy a M6zes Granit Kft. es Schmid Bela egyeni vallalkoz6 altai elszallitand6 
tOrmelek es szemet szamlakkal igazolt koltseget, legfeljebb brutt6 186 000 forintot 
vallalkozasonkent szamitson be a berleti dijba. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Foepiteszi Csoport vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes 2014. julius 2-an megkotesre keriilt. 

330/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Szent Laszlo Gimnazium disztermenek teritesmentes hasznalatba adasarol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest 
F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat kizar6lagos tulajdonat kepez6 39182 hrsz.-u, 
Budapest X. keriilet, K6rosi Csoma Sandor ut 28-34. szam alatti ingatlanon mukod6 
K6banyai Szent Laszlo Gimnazium disztermet a Baptista Szeretetszolgalat (ad6szama: 
18264825-1-43) reszere tavaszi koncert szervezese celjara 2014. majus 31. napjan 18.00 
6rat61 21.00 6raig teritesmentes hasznalatba adja. 
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2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a hasznalati szerz6des megkotesere. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felel6s 

alpolgarmester 
a Jogi Csoport 

Intezkedes: A berleti szerzodes megkotesre keriilt, a koncert sikeresen lezajlott. 

33112014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2014. evi tamogatasarol sz616 szerzodes modositasarol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 

1. Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek a K6banyai 
Roma 6nkormanyzat 2013. evi tamogatasa elszamolasar61, valamint a 2014. evi tamogatas 
iranti kerelmer61 sz616 13/2014. (III. 20.) KOKT hatarozata 1. melleklet 3. pontja helyebe a 
kovetkez6 rendelkezes lep: 

,3. A tamogatas 50%-a hasznalhat6 fel a K6banyai Roma Ifjusagi Zenekar zeneoktatasara, 
illetve hangszerrel t5rten6 zenekiseretere, valamint 50%-a aRoma Onkormanyzat 2014. evi 
mukodesi koltsegeire.". 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a szerz6des m6dositasanak az alairasara. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es ki.ilkapcsolati szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: A szerzodes-modositas alairasa megtortent. 

332/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
Kobanyai Sportkozpont miifiives palyajanak a Budapesti Fegyhaz es Borton reszere 
torteno ingyenes hasznalatba adasarol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest 
F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat kizar6lagos tulajdonat kepez6 41444 hrsz.-u, 
Budapest X. keriilet, Ihasz u. 24. szam alatt lev6, a K6banyai Sportkozpont iizemelteteseben 
all6 muflives palyat az oltoz6kkel egyiitt 2014. majus 30. napjan 8.00 6rat61 13.00 6raig a 
Budapesti Fegyhaz es Borton reszere ingyenesen hasznalatba adja a 2014. evi Regionalis 
Biintetes-vegrehajtasi Kispalyas Labdarug6 Bajnoksag megrendezese celjara. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a hasznalati szerz6des megkotesere. 
Hatarid6: azonnal 
F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Jogi Csoport 

Intezkedes: A hatarozat ertelmeben a rendezvenyhez a sportpalya ingyenes hasznalatba 
adasa megtortent. 
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A Kepviselo-testiilet zart iilesen hozott 334/2014. (V. 22.) KOKT hatarozataban dontott 
a STRABAG-MML Kft. kozteriilet-hasznalati iigyeben benytijtott meltanyossagi 
kerelmerol. 

Intezkedes: A kozteriilet-hasznalati hozzajarulas kiadasa a 2014. jtinius 4. napjan kelt, 
K/18817/2/2014. szamti hatarozattal megtortent. A Kobanyai Kozteriilet
feliigyelet 2014. jtinius 13. napjan tartott ellenorzese szerint a STRABAG
MML Kft. a hatarozatban foglaltak szerint hasznalja a kozteriiletet. 

A Kepviselo-testiilet zart iilesen hozott 335-337/2014. (V. 22.) KOKT hatarozataiban 
dontott kitiintetesi javaslatokrol. 

Intezkedes: A hatarozat vegrehajtasa megtortent, a kezdemenyezesek felterjesztesre 
keriiltek. 

348/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Aprok Haza 6voda intezmenyvezetoi palyazatanak elbiralasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testi.ilete Baloghne Stadler 
Irent bizza meg a Kobanyai Apr6k Haza 6voda (1108 Budapest, Ujhegyi setany 5-7.) 
magasabb vezetoi teendoinek ellatasaval 2014. augusztus 1-jetol 2019. julius 31-eig terjedo 
hatarozott idore. Az illetmenyet a Pedag6gus I. fokozat 14. fizetesi kateg6rianak megfelelo 
296 300 Ft-ban, a magasabb vezetoi p6tlekat 104 100 Ft-ban, illetmenyet osszesen 
400 400 Ft-ban hatarozza meg, egyben felkeri a polgarmestert a munkaiigyi intezkedesek 
megtetelere. 
Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

es 

2014. julius 31. 
a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Jegyzoi Iroda Szemelyiigyi es 
Berszamfejtesi Csoport vezetoje 

349/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Gesztenye 6voda intezmenyvezetoi palyazatanak elbiralasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Fenyvesine Huller 
Timeat bizza meg a Kobanyai Gesztenye 6voda (11 06 Budapest, Magl6di ut 8.) magasabb 
vezetoi teendoinek ellatasaval 2014. augusztus 1-jetol 2019. julius 31-eig terjedo hatarozott 
idore. Az illetmenyet a Pedag6gus I. fokozat 7. fizetesi kateg6rianak megfelelo 240 200 Ft
ban, a magasabb vezetoi p6tlekat 64 100 Ft-ban, illetmenyet osszesen 304 300 Ft-ban 
hatarozza meg, egyben felkeri a polgarmestert a munkaiigyi intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a human szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Human lroda vezetoje 

es 

a Jegyzoi Iroda Szemelyiigyi es 
Berszamfejtesi Csoport vezetoje 
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350/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Harslevelii 6voda intezmenyvezetoi palyazatanak elbiralasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkorrminyzat Kepviselo-testiilete Antalics Hajnalkat 
bizza meg a Kobanyai Harslevelii 6voda (1106 Budapest, Harslevelii utca 5.) magasabb 
vezetoi teendoinek ellatasaval 2014. augusztus 1-jetol 2019. julius 31-eig terjedo hatarozott 
idore. Az illetmenyet a Pedag6gus I. fokozat 14. fizetesi kateg6rianak megfelelo 296 300 Ft
ban, a magasabb vezetoi p6tlekat 64 100 Ft-ban, illetmenyet osszesen 360 400 Ft-ban 
hatarozza meg, egyben felkeri a polgarmestert a munkaUgyi intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: 2014.julius31. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterliletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 

es 

a Jegyzoi Iroda Szemelyiigyi es 
Berszamfejtesi Csoport vezetoje 

351/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Rece-fice Ovoda intezmenyvezetoi palyazatanak elbiralasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Hazi Melindat 
bizza meg a Kobanyai Rece-fice 6voda (11 05 Budapest, Vaspalya u. 8-1 0.) magasabb vezetoi 
teendoinek ellatasaval2014. augusztus 1-jet612019.julius 31-eig terjedo hatarozott idore. Az 
illetmenyet a Pedag6gus I. fokozat 10. fizetesi kateg6rianak megfelelo 264 200 Ft-ban, a 
magasabb vezetoi p6tlekat 64 100 Ft-ban, illetmenyet osszesen 328 300 Ft-ban hatarozza 
meg, egyben felkeri a polgarmestert a munkaiigyi intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a human szakterliletert felelos alpolgarmester 

a Human Iroda vezetoje 
a Jegyzoi Iroda Szemelyiigyi es 
Berszamfejtesi Csoport vezetoje 

Intezkedes: Az intezmenyvezetok kinevezesiikrol 2014. julius 7-en irasban tajekoztatast 
kaptak, az intezmenyvezetoi megbizasok elkesziiltek. 

356/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a telepiilesek rendjenek biztositasara vonatkoz6 jogszabalyok vegrehajthatosaga 
erdekeben sziikseges jogszabaly-modositas kezdemenyezeserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az AlaptOrveny 
32. cikk (1) bekezdes j) pontja alapjan kinyilvanitja azon velemenyet, mely szerint a hatalyos 
jogszabalyok nem biztositjak kello mertekben a teleptilesek kozterliletei, valamint a 
magantulajdonban al16 ingatlanok rendezettseget. 
2. A Kepviselo-testiilet az AlaptOrveny 32. cikk (1) bekezdes j) pontja alapjan kezdemenyezi 
a beliigyminisztemel mint a Kormany teleptilesiizemeltetesert felelos tagjanal, hogy javasolja 
a Kormany reszere a koztertiletek, illetve a magantulajdonban al16 ingatlanok rendezett 
allapotanak fenntartasara vonatkoz6 jogszabalyok feltilvizsgalatat. 
3. A Kepviselo-testtilet felkeri a polgarmestert, hogy a dontesrol a beliigyminisztert ertesitse. 
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Hatarid6: 2014. julius 10. 
F eladatkon%en erintett: a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Hat6sagi Iroda vezet6je 

lntezkedes: A jogszabaly-modositas kezdemenyezeserol szolo fenti dontesrol a 
beliigyminiszter ertesitese megtortent, a valaszleveleben foglaltakrol a 
Kepviselo-testiilet tajekoztatasara kiilon eloterjesztesben keriilt sor a 2014. 
augusztus 28-ai iilesen. 

357/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-nek a FOT A v Zrt. reszere 2003. evben ad ott keszfizeto 
kezessegrol szolo nyilatkozat visszavonasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete megallapitja, 
hogy a K6banyai Vagyonkezel6 Reszvenytarsasag a 2003. szeptember 12. napjan kelt - a 
Budapesti Tavh6szolgaltat6 Reszvenytarsasaggal szemben fennall6 tavh6dij-fizetesi 
kotelezettseg teljesiteseert vallalt keszfizet6 kezessegr61 sz616 - nyilatkozatat a Kepvisel6-
testtilet felhatalmazasa nelktil tette. 
2. A Kepvisel6-testtilet kijelenti, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban lev6 nem lakas celjara 
szolgal6 helyisegek tekinteteben a tavh6dij-fizetesi kotelezettsegenek a hatalyos 
jogszabalyokban foglaltaknak megfelel6en tesz eleget. 
3. A Kepvisel6-testtilete mint a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. egyszemelyes reszvenytarsasag 
alapit6ja utasitja a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a jogellenesen- alapit6i hozzajarulas 
nelkiil - a Budapesti Tavh6szolgaltat6 Reszvenytarsasag szamara 2003. szeptember 12. 
napjan a Budapesti Tavh6szolgaltat6 Reszvenytarsasaggal szemben fennall6 tavh6dij-fizetesi 
kotelezettsegekert vallalt keszfizet6 kezessegr61 sz616 nyilatkozatot haladektalanul vonja 
VlSSZa. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 
alpolgarmester 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

lntezkedes: A FOTA v Zrt.-t 2014. Junius 30-an levelben ertesitettiik a hatarozatrol. 

36112014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapesti Rendor-fokapitanysaggal kotendo hasznalatba adasi szerzodesrol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat es a Budapesti 
Rend6r-f6kapitanysag kozott targyi eszkozok hasznalatba adasa targyaban kotend6 szerz6dest 
az 1. melleklet szerinti tartalommal irja ala. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a kertileti fejlesztesi es ki.ilkapcsolati szaktertiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Jogi Csoport 
a Jegyz6i Iroda Polgarmesteri Hivatali Gazdasagi Csoport 
vezet6je 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 
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lntezkedes: Az Onkormanyzat es a Budapesti Rendor-fOkapitanysag kozott a hasznalati 
szerzodes letrejott, a targyi eszkozoket a BRFK X. keriileti 
Rendorkapitanysag hasznalatba vette. 

362/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas megkotesere 
vonatkozo kerelmerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy- a Budapest X., Kozma utca 42511 hrsz.-u, osztatlan kozos tulajdonban 
all6 ingatlannal kapcsolatosan a Budapesti Fegyhaz es Borton (1108 Budapest, Kozma utca 
13.) altai elnyert KMOP-3.3.3-13-2013. szamu ,Megujul6 energiahordoz6 felhasznalas 
novelese" cimii palyazati konstrukci6ban megval6sul6 4 7 851 695 Ft osszertekii miiszaki 
tartalom megval6sulasa es a tamogatasi szerzodes megkotese erdekeben - kasson ingyenes 
vagyonhasznalati szerzodest a Budapesti Fegyhaz es Bortonnel az ingatlan onkormanyzati 
tulajdoni hanyada tekinteteben. A vagyonhasznalattal kapcsolatban az Onkormanyzatnak 
semmifele anyagi kotelezettsege nem szarmazhat, tovabba az Onkormanyzat tulajdoni 
hanyadat semmifele korlatozas nem erheti. 
2. A Kepviselo-testlilet felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Foepiteszi es Fejlesztesi Iroda vezetoje 

lntezkedes: A vagyonhasznalati szerzodes megkotese megtortent a BVOP-val. 

363/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
lntezmenyfenntarto Kozpont kozott a koznevelesi intezmenyek finanszirozasa targyaban 
kotendo 2014. evi megallapodas modositasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete a Budapest 
Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont 
kozott a koznevelesi intezmenyek finanszirozasa targyaban kotendo megallapodast az 1. 
melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 
2. A Kepviselo-testlilet felkeri a polgarmestert az 1. pont szerinti megallapodas alairasara. 
3. A Kepviselo-testlilet visszavonja a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 
es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott a koznevelesi intezmenyek 
finanszirozasa targyaban kotendo 2014. evi megallapodasr61 sz616 301/2014. (V. 22.) 
hatarozatat. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. julius 18. 
a human szakteri.iletert felelos alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Az 1. mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes szovege mindenben megegyezo az 
eloterjesztesben szereplovel. 
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Intezkedes: A megallapodas alairasa megtortent, a 25 millio Ft tamogatas 2014. julius 
11-en kiutalasra keriilt. 

364/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak 
modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 1. melleklet 
szerinti tartalommal a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapit6 
Okiratot m6dosit6 okiratat elfogadja, tovabba a 2. melleklet szerint kiadja a Budapest Fovaros 
X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal m6dositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 
Alapit6 Okiratat. 
2. A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert a sziil<seges intezkedesek megtetelere. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Jogi Csoport 

Az 1. mellekletet kepezo m6dosit6 okirat, valamint a 2. mellekletet kepezo alapit6 okirat 
szovege mindenben megegyezoek az e!Oterjesztesben szereplokkel. 

Intezkedes: Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapito 
Okiratanak modositasat es egyseges szerkezetbe foglalasat a Kepviselo
testiilet 2014. augusztus 28-an tartott iilesen ismetelten targyalta az anyag 
tovabbi pontositasa, kiegeszitese miatt. 

365/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal technikai letszamanak 
emeleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal engedelyezett letszamat 2014. augusztus 
1-jetol 1,5 allashellyel megemeli. Az allashely a Kada u. 27. szam alatti telephely 
tomacsarnokanak miikodtetesehez szi.ikseges feladatellatast biztositja. 
2. A Kepviselo-testiilet az 1. pontban megfogalmazott feladat teljesitesere 899 200 Ft 
fedezetet biztosit (70 1 680 Ft szemelyi juttatas, 197 520 Ft munkaad6t terhelo jarulekok es 
szocialis hozzajarulasi ad6) a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 3. sora terhere 
(Kepviselo-testi.ilet miikodesi celu altalanos tartaleka). 
3. A Kepviselo-testi.ilet felkeri a polgarmestert az eloiranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, 
valamint a koltsegvetesi rendeletben t6rteno atvezetes erdekeben a szi.ikseges intezkedesek 
megtetelere. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. augusztus 15. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezetoje 
a Jegyzoi Iroda Szemelyi.igyi es Berszamfejtesi Csoport 
vezetoje 
a Jegyzoi Iroda Polgarmesteri Hivatali Gazdasagi Csoport 
vezetoje 
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Intezkedes: Az eloiranyzat-atcsoportositas a 3/21. iigyiratszamon megtortent. A teljes 
munkaidos allashelyen 2014. szeptember 1-jetol alkalmazasra keriilt egy 
takarit6no, a reszmunkaidos allashelyre a specialis munkaido-beosztas 
miatt meg nem sikeriilt takarit6t talalni. 

367/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Bajcsy-Zsilinszky K6rhaz Stroke Betegszervezete reszere az elismero cimmel jar6 dij 
kifizeteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a K6banya Kival6 
Kozossege elismer6 cimmel jar6 300 000 Ft osszegii dijnak a Bajcsy-Zsilinszky K6rhaz 
Stroke Betegszervezete reszere torten6 kifizetese celjab61 az Erbetegek Rehabilitaci6ja 
Alapitvany reszere 300 000 Ft tamogatast nyujt. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

Intezkedes: A tamogatas kiutalasa 2014. julius 8-an megtortent. 

373/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
szolgalati lakas kijelOieserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 41411 helyrajzi 
szamon nyilvantartott, 1102 Budapest, Banya utca 32. szarn alatti ingatlanon al16 47 m2 

alapteri.iletu 1,5 szoba osszkomfortos lakast szolgalati jelleggel t0rten6 berbeadasra kijelOli. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a human szakteri.iletert felel6s alpolgarmester 

a Human Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A kijeloles megtortent, a 2 evre sz616 lakasberleti jogviszony letesiteserol 
sz616 berbead6i hozzajarulas leadasra keriilt alairasra, a Kobanyai 
Vagyonkezelo Zrt. a berleti szerzodest ezt kovetoen koti meg az erintettel. 

377/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Szentimrey utca 23/b I. lepcsohaz III. emelet 11. szam alatti lakas 
elidegeniteserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Szentimrey utca 23/b I. lh. III. emelet 
11. szam alatti, 41072/0/ A/215 helyrajzi szarnu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat 6 750 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere t0rten6 kikiildesere es az adasveteli szerz6des megkotesere. 
Hatarid6: 2014. julius 31. 
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F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakas elidegenitesre keriilt a berlo reszere, a szerzodeskotes 2014. 
augusztus 18-an megtortent. 

378/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Gyakorlo utca 3. fszt. 4. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Gyakorl6 utca 3. fszt. 4. szam alatti, 
392101114/A/4 helyrajzi szamu lakast a berlo reszere elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan vetelarat 7 387 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testtilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrteno kiktildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarido: 2014.julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakas elidegenitesre keriilt a berlo reszere, a szerzodeskotes 2014. 
augusztus 7-en megtortent. 

380/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Roman utca 2. szam alatti, 
41796/0/C/55 helyrajzi szamu garazshelyiseget a berlo reszere elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan vetelarat 175 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testtilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrteno kiktildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarido: 2014.julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A lakas elidegenitesre keriilt a berlo reszere, a szerzodeskotes 2014. julius 
24-en megtortent. 
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399/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Kapolna utca 7. IV. emelet 18. szam alatti lakas elidegenitesre 
torteno kijeloleserol 
(17 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban a116 Budapest X. keriilet, Kapolna utca 7. IV. 18. szam alatti, 
41510/6/ A/154 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 83%-anak megfelel6 osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berl6t 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az ertekbecsles elkesziilt, a Kepviselo-testiilet szeptemberi iilesere 
beterjesztesre keriil az elidegenites. 

400/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Allomas utca 5. I. emelet 3. szam alatti lakas elidegenitesre 
torteno kijeloleserol 
(17 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. keriilet, Allomas utca 5. I. emelet 3. szam alatti, 
39016/9/ A/116 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 83%-anak megfelel6 osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 ber16t 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014.julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkeze16 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlo az ertekbecsles dijat nem fiZette meg, az elidegenitesi folyamat 
lezarult. 
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2. melleklet az eloterjeszteshez 

Ill. 

FOL Y AMATBAN LEVO VEGREHAJT ASOK 

132/2013. (Ill. 21.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Nepliget, 38440/52, 38330/53 es 38440/54 helyrajzi szamti, Vajda 
Peter utcai sportletesitmeny tulajdonjoganak ingyenes atruhazasa iranti igeny 
bejelenteserol 
(14 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a nemzeti 
vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny 13. §-a, valamint az allami vagyonr61 sz616 2007. 
evi CVI. tOrveny 36. § (2) bekezdes c) pontja alapjan kezdemenyezi a Magyar Allam 
tulajdonaban lev6, a Budapest X. kertilet, 38440/52, 38440/53 es 38440/54 helyrajzi szamu, 
termeszetben a Vajda Peter utcaban fekv6 nepligeti sporttelep tulajdonjoganak az 
Onkormanyzat javara t0rten6 ingyenes atruhazasat, valamint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezel6i jog tOrleset. Az atruhazni kert ingatlanok felhasznalasi celja es a segitend6 
kozfeladat a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 23. § 
(5) bekezdes 17. pontjaban meghatarozott keriileti sport es szabadid6sport tamogatasa, 
valamint a sportr61 sz616 2004. evi I. tOrveny 55. § (1) es (2) bekezdeseben meghatarozott 
onkormanyzati feladat. 
2. A Kepvisel6-testiilet vallalja az 1. pont szerinti tulajdonba adas erdekeben felmertil6 
koltsegek megteriteset. 
3. Az 1. pontban meghatarozott ingatlanok miiemlekek, a Kepvisel6-testiilet vallalja a 
miiemleki min6seghez kapcsol6d6 kotelezettsegeket. 
4. A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert az 1. pont szerinti tulajdonjog 
atruhazasa erdekeben sztikseges intezkedesek megtetelere, valamint a vonatkoz6 szerz6desek 
es egyeb okiratok alairasara. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szaktertiletert felel6s 
alpo lgarmester 
a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezet6je 

lntezkedes: A tulajdonjog ingyenes atruhazasra vonatkozo igenyt bejelentettiik az MNV 
Zrt. fele, ahonnan azt tajekoztatast kaptuk, hogy az FTC is igenyelte az 
ingatlant. Az FTC-vel kapcsolatos igenyeket egyben kivanjak targyalni, ezt 
kovetoen tajekoztatnak a dontesrol. 

352/2013. (VI. 27.) KOKT hatarozat 
a Kozma utcaban miikodo sirkoves vallalkozasok altai hasznalt teriiletek jogi 
viszonyainak rendezeserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. A Kepvisel6-testiilet javasolja a Polgarmesternek, hogy a Budapest X., Kozma utcaban 
miikod6 sirkoves vallalkozasok koztertilet-hasznalatat 2013. junius 30-aval szlintesse meg 
azzal, hogy a 3 h6napot meg nem halad6an fenna116 dijtartozas eseten a vallalkozasok reszere 
- kerelmtikre -legfeljebb hat havi reszletfizetesi lehet6seget biztositson. 
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2. A Kepviselo-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy a Budapest X., Kozma 
utcaban mukodo, az alabb felsorolt sirkoves vallalkozasokkal 2013. julius 1-jetol kasson 
berleti szerzodest az alabbi feltetelekkel: 

a) a berleti jogviszony hatarozatlan idore sz61 hat (6) h6nap felmondasi ido kikotesevel; 
b) a berbevett teriileten a vallalkoz6k sirkoveket mutathatnak be, illetve 

(sir)komegmunkalassal kapcsolatos tevekenyseget vegezhetnek a BFVT Kft. (1052 
Budapest, Varoshaz utca 9-11.) altai keszitett, az adott teriiletre vonatkoz6 fejlesztesi 
javaslatban foglalt teriiletfelhasznalasi koncepci6 alapjan, minden ettol eltero 
tevekenyseg vegzesehez a tulajdonos 6nkormanyzat frasbeli hozzajarulasa sziikseges; 

c) a berleti dij osszege 1000 Ftlm2/ev, amely minden evben a KSH altai megallapitott 
inflaci6val emelkedik, 

d) a berbeadas feltetele, hogy az erintett cegnek, valamint a korabbi kozteriilethasznal6nak 
az Onkormanyzat fele a berleti szerzodes megkOtesekor ne alljon fenn lejart tartozasa, 
vagy rendelkezzen az Onkormanyzatnak a tartozas kesobbi idopontban tOrteno 
megfizetesehez val6 irasos hozzajarulasaval, 

e) az Onkormanyzat nem jarul hozza osztott tulajdon es foldhasznalati jog letesitesehez, 
valamint kozos tulajdon letrejottehez, 

t) a berleti jogviszony barmely okb61 tOrteno megsziinese eseten a berlo 30 napon beliil 
koteles a felepftmenyek lebontasara es a kozmiivek kikotesere, tovabba a berelt teriilet 
visszaadasara. A berleti jogviszony barmely okb61 tOrteno megsziintetese eseten a berlo 
karteritesre, kartalanitasra, barmilyen teritesre, tovabba elhelyezesre nem tarthat igenyt; 

g) a felepftmenyek tulajdonosait a foldteriiletre elovasarlasi jog nem illeti meg; 
h) a berlonek a berleti szerzodesben nyilatkoznia kell arr61, hogy a nemzeti vagyonr61 sz616 

2011. evi CXCVI. torveny 3. §(1) bekezdes 1. pontja szerint definialt "atlathat6 szervezet"; 
i) a berelt teriileten folytatott tevekenyseghez sziikseges engedelyek beszerzeserol es 

hatalyban tartasar61 a berlo koteles gondoskodni; 
j) a berlemeny elotti jardaszakasz takaritasa, teli idoszakban a sikossagmentesitese, a h6 

eltakaritasa a berlo feladatat kepezi, az ennek elmulasztasab61 keletkezo kar a berlot 
terheli; 

k) a berlo a berlet targyat kepezo teriiletet nem jogosult alberletbe vagy tovabbi hasznalatba 
adni, annak birtokat atengedni sem termeszetes, sem jogi szemely reszere, sem 
ingyenesen, sem pedig ellenertek fejeben a berbead6 elozetes, irasbeli hozzajarulasa 
nelkiil. A berbead6 az elozetes irasbeli hozzajarulast csak azzal a feltetellel adja meg, ha 
az albedo, tovabbi hasznal6 a berleti dij ketszeres osszegenek megfizeteset vallalja. Az 
engedely nelkiili alberletbe adas, hasznalatra atengedes azonnali hatalyu felmondasra 
jogositja fel a berbead6t; 

1) a berleti szerzodes alapjan a berlot megilleto berleti jogviszony es a berletbol fakad6 
mindennemii jogosultsag es kotelezettseg harmadik szemelyre tOrteno atruhazasa, 
atengedese, engedmenyezese, tovabba gazdasagi tarsasag reszere nem vagyoni 
hozzajarulaskent tOrteno rendelkezesre bocsatasasa csak a berbead6 elozetes fnisbeli 
hozzajarulasavallehetseges; 

m) a berleti szerzodes alapjan a berlo sulyos szerzodesszegesenek minosiil az alabbi 
esemenyek barmelyikenek bekovetkezese, melyek alapjan a berbead6 a szerzodest 
azonnali hatallyal felmondhatja azzal, hogy amennyiben a berlot olyan szerzodesszego 
magatartas terheli, amely orvosolhat6, a berbead6 koteles a berlot megfelelo p6thatarido 
kitiizesevel a magatartas besziintetesere felsz6litani: 
rna) a berlo a berleti szerzodesbol eredo vagy mas, jogszabalyban meghatarozott lenyeges 

kotelezettsegenek nem tesz eleget, 
mb) a berlo a berleti dijat, illetve a koziizemi dijakat nem fizeti meg a szerzodesben 

megjelOlt hataridoben, 
me) a berlo ellen csod-, felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras indul, 
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md) a berlo a berlemenyt rendeltetesellenesen haszmilja, rongalja, berbeadoi hozzajarulas 
nelkul masnak hasznalataba vagy birtokaba adja, 

me) a berlo a berlemenyben gyakorolt tevekenysegi koret a berbeado hozzajarulasa 
nelkiil modositja, 

mf) a berlo a berbeadoi hozzajarulas nelkiil a berlemenyen atalakitast vagy barmilyen 
egyeb epitkezest vegez, 

mg) a berlo miikodesi vagy tevekenysegi engedelyet jogerosen visszavonjak, vagy a 
berlot a cegbirosag jogerosen torli a cegnyilvantartasbol, 

mh) a berlo a berleti szerzodes alapjan barmely jogosultsagat, illetve kOtelezettseget 
harmadik szemelyre a berbeado elozetes irasbeli hozzajarulasa nelkul ruhazza at. 

Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a keruletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteruletert felelos 

alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgatoja 

I. melleklet a 352/2013. (VI 27.) KOKT hatarozathoz 

Nev: Telekteriilet Epiilet Osszesen Megjegyzes: 
(m2): alapteriilete hasznalt 

(m2): teriilet(m2
): 

1. Herczeg Ko Bt. 787 170 957 
2. Mozes Granit Kft. 429 92 521 
3. Mozes Granit Kft. 372 - 372 ogyfelparkol6 celjara, 

500 Ftl m2 lev aron 

4. Schmid Bela egyeni 614 - 614 
vallalkozo 

5. Pora-Simon Kft. 383 - 383 
6. Ket koszikla Kft. 749 247 996 
7. Marlen Attila 766 124 890 
8. Carrara Bt. 132 90 232 
9. Ratkai Laszlo 358 89 447 
10. Abraham Janos 554 86 640 
11. Szabo Komel - Antiqua 983 216 1199 
12. Abacus Design Bt. 582 163 745 
13. Euro KOfarago Bt. 1060 341 1401 
14. Fugedi Andras 1941 330 2271 az epilletebol 39 m2-t 

alberletbe ad, ezert ern: a 
terilletreszre dupla berleti 

dijat kell fizetnie 

15. Werner Granit Kft. 2314 308 2622 az epoletebol 39 m2-t 
alberletbe ad, ezert ern: a 
terilletreszre dupla berleti 
dijat kell fizetnie62 m2 -t 
hasznal a42518/4 hrsz.-u 

kilzteroletbOI, melyre 
hasznalati dijat kell 

fizetnie 

16. Tumba Szolgaltato Kft. 762 74 836 
17. Olah Mihalyne 35 65 100 
18. Dor KOfarago es 493 84 577 

Korestauralo Kft. 
19. Halasz Janos 255 32 287 
20. Hat csillag Kft. 821 208 1029 
21. Laskovics Erzsebet 1005 174 1179 
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l22. lo Andezit Bt. 522 182 704 

Intezkedes: A szerzodesek - a 7-9. sorszam alatt levo cegek kivetelevel, amelyek jogi 
helyzete jelenleg rendezetlen - megkotesre keriiltek. 

358/2013. (VI. 27.) KOKT hatarozat 
a Budapest X., Ujhegyi uti Uszoda telken talalhat6 magantulajdonu felepitmennyel 
kapcsolatos elovasarlasi jog gyakorlasar61 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testUlete elutasitja a 
KINGSTON Soroz6 Vendeglat6ipari Kft. (Cg.01-09-978249, szekhelye: 1108 Budapest, 
Ujhegyi ut 13., ad6szama: 23795800-2-42) berleti szerz6des megkotesere vonatkoz6 
kerelmet, es ugy dont, hogy gyakorolja az el6vasarlasi jogat a Budapest X. kertilet, 42444/22 
hrsz. alatti ingatlanon lev6 270 m2 alapteriiletu felepitmeny vonatkozasaban a KINGSTON 
Soroz6 Vendeglat6ipari Kft. es a LAGUNA VENDEGLO Kereskedelmi es Vendeglat6 Kft. 
kozott 2012. januar 5-en letrejott adasveteli szerz6desben megjelolt 800 000 Ft + AFA 
elidegenitesi aron. A vetelar forrasaul a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
2013. evi koltsegvetesr61 sz616 5/2013. (II. 21.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 2. sorat 
(Kepvisel6-testillet mukodesi celu altalanos tartaleka) jelOli meg. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy tegye meg a sziikseges intezkedeseket 
annak erdekeben, hogy a KINGSTON Soroz6 Vendeglat6ipari Kft. (Cg.01-09-978249, 
szekhelye: 1108 Budapest, Ujhegyi ut 13., ad6szama: 23795800-2-42) 2012. januar 5. 
napjat61 a berleti dijjal megegyez6, kamatokkal novelt hasznalati dijat megfizesse meg az 
Onkormanyzat szamara. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, 
valamint a koltsegvetesi rendeletben t0rten6 atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedesek 
megtetelere. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fej lesztesi szakteriiletert 
alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

felel6s 

Intezkedes: A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 10. 
mellekleteben a beruhazasi kiadasok kozott az ingatlan megvasarlasanak 
fedezete megtervezesre keriilt. A Kepviselo-testiilet hatarozatar61 
tajekoztattuk az erintett cegeket, akik nem vettek tudomasul a 
hatarozatban foglaltakat, ezert dr. Babus Laszlo iigyved ur a korabban e 
cegekkel szemben inditott perekben a jelen hatarozatban megfogalmazott 
onkormanyzati donteseket is ervenyesiteni fogja. 

39112013. (VIII. 29.) KOKT hatarozat 
onkormanyzati tulajdonu lakasok elidegenitesre torteno kijeloleserol 
(17 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testillete az 1. 
mellekletben meghatarozott lakasokat elidegenitesre jelOli ki. A Kepvisel6-testiilet felkeri a 
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K6banyai Vagyonk.ezel6 Zrt.-t, hogy a lakas berl6jet, illetve ber16it tajekoztassa a lakas 
megvasarlasanak lehet6segeir61 es annak felteteleir61. 
2. A Kepvisel6-testiilet a 2. mellekletben meghatarozott tires lakasokat palyazati uton 
ertekesiti. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy az tires 
lakasokra vonatkoz6an keszitse el az ertekbecslesi szakvelemenyeket. 
Hatarid6: 2013. okt6ber 31. 
Feladatkoreben erintett: 

Ssz. Helyrajzi szam 
1. 4159801815 

2. 41598101Cil 

3. 415401451 A/3 

4. 42309121 A/48 

5. 38979101A/3 
6. 39042IOIA/4 
7. 39042101Ail3 
8. 39002101 A/15 

9. 38997101 Al19 

10. 38997101AI23 
11. 41911101A/2 

12. 416711918158 

13. 389241341A/21 

14. 3 89241341 A/24 

15. 3921011141A/4 

16. 3921011141A/23 

17. 3921011141A/44 

18. 3921011161 A131 

19. 3921011171A/17 

20. 39210/1171AI58 

21. 41631101 All 
22. 41631101 A/2 

23. 41631101A/5 

24. 41301/21 Al3 
25. 38987101A/16 

26. 41302/7 I A/52 

27. 41302/7 I A/54 

28. 415401521 A/3 

29. 41605101 All 
30. 41605101 A/3 

31. 41613101A/3 

a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

I. melleklet a 391/2013. (VIII 29.) hatarozathoz 

Epiilet cime 
Alker utca 7. fszt. 7. 

Alker utca 7. fszt. 8. 

Cserkesz utca 251b fszt. 3. 

Dombtet6 utca 2. X. 44. 

Endre utca 12. fszt. 3. 

Ftizer utca 191a fszt. 5. 

Ftizer utca 191a II. 14. 

Ftizer utca 341a I. 14. 

Ftizer utca 381a I. 17. 

Ftizer utca 3 81 a I. 21. 

Gergely utca 52. als. 1. 

Gergely utca 82-88. III. ep. I. 1. 

Gep utca 7. IV. lh. I. 21. 

Gep utca 7. IV. lh. II. 24. 

Gyakorl6 utca 3. fszt. 4. 

Gyakorl6 utca 3. IV. 23. 

Gyakorl6 utca 3. VII. 44. 

Gyakorl6 utca 5. V. 31. 

Gyakorl6 utca 7. III. 17. 

Gyakorl6 utca 7. IX. 58. 

Gyomr6i ut 49. fszt. 1. 
Gyomr6i ut 49. fszt. 2. (5-tel osszevonva) 

Gyomr6i ut 49. fszt. 5. (2-vel osszevonva) 

Harmat utca 42. fszt. 3. 

Holgy utca 29-31. fszt. 16. 

Ihasz koz 8. VIII. 52. 

Ihasz koz 8. IX. 54. 

Ihasz utca 4/b als. 4. 

Kada utca 20. fszt. 1. 

Kada utca 20. fszt. 3. 

Kada utca 21. fszt. 6. 
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32. 41607/0/ A/4 Kada utca 24. fszt. 5. 
33. 42087/5/ A/9 Kada utca 98. 1. 9. 
34. 41203/38/A/53 Kada utca 116. IV. 12. 

35. 41203/38/A/68 Kada utca 118. IV. 13. 

36. 41749/0/A/5 Kelemen utca 14. fszt. 5. 

37. 41203/33/A/39 Keknyelii utca 7. III. ep. I. 4. 
38. 39030/0/ A/13 Korosi Csoma setany 8. 1. 5. 

39. 42309/37/A/37 Lenfon6 utca 6. IX. 37. 
40. 42309/37/A/48 Lenfon6 utca 8. fszt. 3. 
41. 39086/0/ A/6 Liget utca 20. fszt. 4. 

42. 3911110/A/4 Liget utca 25. fszt. 4. 

43. 39152/0/A/40 Liget utca 40. I. 16. 

44. 41793/0/ All Martinovics ter 4/a fszt. 2. 

45. 41793/0/ A/17 Martinovics ter 4/a V. 18. 
46. 41339/0/A/18 Madi utca 15/b. II. 18. 
47. 41105/6/A/156 Madi utca 163. VI. 27. 
48. 41896/0/ Alll Marga utca 16. fszt. 11. 
49. 41987/4/ A/2 Petroczy utca 38/a fszt. 2. 
50. 41986/0/ All Petroczy utca 40. fszt. 1. 

51. 41986/0/ A/2 Petroczy utca 40. fszt. 2. 
52. 41533/0/A/4 Roman utca 20. fszt. 4. 

53. 41533/0/ A/9 Roman utca 20. fszt. 9. 

54. 41037/4/A/6 Sorgyar utca 46-48. I. lh. I. 1. 

55. 38431/25/A/5 Szallas utca 11/a I. 6. 

56. 38431/25/A/10 Szallas utca 11/a II. 11. 

57. 38315/66/A/40 Szamyas utca 2/c I. 4. 

58. 38315/60/A/33 Szamyas utca 3. IV. 1. 

59. 38315/63/A/4 Szamyas utca 8/a fszt. 4. 

60. 38315/62/A/46 Szamyas utca 1 0/c III. 2. 
61. 38315/59/A/29 Szamyas utca 14/b III. 1. 

62. 38315/57/A/42 Szamyas utca 18/c II. 2. 

63. 38315/57/A/44 Szamyas utca 18/c II. 4. 

64. 38315/56/A/38 Szamyas utca 20/c I. 2. 

65. 38315/55/A/39 Szamyas utca 22/c I. 3. 

66. 38315/55/A/40 Szamyas utca 22/c I. 4. 

67. 38315/54/A/31 Szava utca 2. III. 3. 

68. 39114/0/A/15 Szent Laszlo ter 22. III. 1. 

69. 41203/28/A/34 Sz616hegy utca 9. II. lh. IV. 16 . 

70. 41203/28/A/38 Sz616hegy utca 9. III. lh. I. 3 . 

71. 38315/39/B/30 Ulloi ut 120. II. ep. II. lh. II. 28. 

72. 3&315/48/ A/29 Zagrabi utca 11. II. 9. 

73. 38315/48/A/37 Zagrabi utca 11. III. 7. 

74. 38315/48/A/40 Zagrabi utca 11. III. 1 0. 
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2. melleklet a 391/2013. (VIII 29.) hatarozathoz 

Ssz. Helyrajzi szam Lakas cime 
1. 41774/0/A/5 Bolgar utca 12. fszt. 4. 
2. 41774/0/A/5 Bolgar utca 12. fszt. 5. 
3. 39210/8/ A/299 Hathaz utca 9. IV. 408. 
4. 41464/9/ A/45 Korosi Csoma Sandor ut 3. I. 2. 
5. 41464/9/A/120 Korosi Csoma Sandor ut 3. X. 77. 
6. 41464/9/ A/21 0 Korosi Csoma Sandor ut 7. IX. 55. 
7. 41464/9/ A/214 Korosi Csoma Sandor ut 7. X. 59. 
8. 41464/9/ A/219 Korosi Csoma Sandor ut 9. I. 3. 
9. 41464/9/ A/245 Korosi Csoma Sandor ut 9. VI. 29. 

10. 41464/9/ A/260 Korosi Csoma Sandor ut 9. IX. 44. 
11. 41464/9/ A/267 Korosi Csoma Sandor ut 9. X. 51. 
12. 41464/9/ A/693 Korosi Csoma Sandor ut 27. X. 85. 
13. 41397/2/ A/21 Korosi Csoma Sandor ut 43-51. 1. lh. V. 4. 

14. 41397/2/A/36 Korosi Csoma Sandor ut 43-51. 2.lh. IV. 1. 

15. 41397/2/ A/64 Korosi Csoma Sandor ut 43-51. 3. lh. VI. 1. 

16. 41793/0/ A/1 Martinovics ter 4/a fszt. 1/a 
17. 41339/0/A/20 Madi utca 15/b II. 20. 
18. 41335/0/A/17 Nyitra utca 3. I. 13. 
19. 41987/4/ A/3 Petroczy utca 38/a fszt. 3. 
20. 41533/0/ A/1 Roman utca 20. fszt. 1. 
21. 38315/64/A/20 Szarnyas utca 6. fszt. 4. 

22. 41203/22/A/33 Szolohegy utca 6. IV. 1 5 . 
23. 42309/48/ A/27 T6virag utca 10. VI. 27. 

Intezkedes: A hatarozat 1. mellekletere vonatkoz6 tajekoztatast a Kepviselo-testiilet a 
2014. majus 22-ei iilesen tudomasul vette. A 2. mellekletben foglalt 
ingatlanok eseteben 

eredmenytelen palyazat: 1., 8., 9., 11., 17-20., 
szerzodes megkotesre keriilt: 2., 4., 10., 21-23., 
elokeszitese alatt: 3., 
szeptemberben keriil kiirasra: 5., 6., 12., 15., 
jogvitas iigy tulajdonjog rendezesre keriilt: 7 ., 
mas celra torteno hasznositas: 13., 14., 
az ingatlan jogi helyzete rendezetlen: 16. 

9/2014. (1. 23.) KOKT hatarozat 
a 41446 hrsz.-u, 81 teriileten levo pincerendszer buvartevekenyseg celjara torteno 
ingyenes hasznalatba adasar61 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keliilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete engedelyezi a 
Keszenleti Rendorseg Szemely- es Objektumvedelmi Igazgat6sag Tiizszeresz Szolgalat Buvar 
Csoportja (1101 Budapest, Kerepesi ut 47-49.) reszere, hogy a Budapest X. keriilet, 41446 
hrsz.-u, s 1 teliilet alatt levo pincerendszert buvartevekenyseg celjara havi 3 alkalommal, 
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ingyenesen haszmilja 2014. febrmir 1-jetol kezdodoen hatarozatlan idotartamra, 3 h6napos 
felmondasi ido kikotesevel. 
2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a hasznalatra vonatkoz6 
keretszerz6dest a Keszenleti Rend6rseg Szemely- es Objektumvedelmi Igazgat6sagaval kosse 
meg. 
Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. januar 31. 
a gazdasagi es fej lesztesi szakteriiletert felel6s 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodessel kapcsolatos egyeztetes meg nem zarult le. 

10/2014. (1. 23.) KOKT hatarozat 
a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi szamu ingatlan onkormanyzati tulajdoni 
hanyadanak energiaparkkent torteno hasznositasara kiirt palyazat elbiralasarol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., 
Kozma utca 42518/41 helyrajzi szamu ingatlan onkormanyzati tulajdoni hanyadanak ener
giaparkkent tOrteno hasznositasara kiirt palyazatot eredmenytelennek nyilvanitja. 
2. A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy vizsgaltassa meg az adott ingatlan 
onkormanyzati tulajdoni hanyadanak energiaparkkent torten6 hasznositasanak lehet6seget es 
a vizsgalat eredmenyenek ismereteben keszitsen hasznositasi javaslatot (palyazati kiirast) a 
Kepvisel6-testiilet reszere. 
Hatarid6: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. majus 1. 
a gazdasagi es fej lesztesi 
alpo lgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezet6je 

szakteriiletert felel6s 

Intezkedes: A palyazot ertesitettiik a Kepviselo-testiilet hatarozatarol. A 2. pontban 
foglaltakkal kapcsolatos palyazati lehetoseg megsziint. 

18/2014. (1. 23.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Szlavy utca 44. szam alatti tarsashazban levo onkormanyzati 
tulajdonu albetetek elidegenitesere vonatkozo szandek megerositeserol 
(18 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Szlavy utca 44. szam alatti, 
41919/0/A/1, 41919/0/A/2 es a 41919/0/A/3 helyrajzi szamu albetetekre vonatkoz6 
ertekesitesi szandekat megerositi. 
2. A Kepvisel6-testiilet az albetetek vetelarat 3 000 Ft/m2 osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas 
megklildesere a tarsashaz tulajdonosai reszere, valamint az adasveteli szerz6desek 
megkotesere. 
Hatarido: 2014. marcius 31. 
F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterliletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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Intezkedes: A Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. altai felkert iigyved nem ellenjegyezte az 
adasveteli szerzodest, ezert a Hivatal altai felkert iigyved kesziti elo a 
szerzodest, amely varhatoan 2014 szeptembereben keriil megkotesre. 

74/2014. (II. 20.) KOKT hatarozat 
a ,2014. evi Kobanyai Komposztalasi Program - I. fordulo" elnevezesii palyazat 
kiirasarol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete ,2014. evi 
Kobanyai Komposztalasi Program - I. fordul6" elnevezessel termeszetes szemelyek reszere 
palyazatot hirdet az eloterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal. 
2. A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a ,2014. evi Kobanyai Komposztalasi 
Program- I. fordul6" elnevezesii palyazat megval6sitasahoz szi.ikseges, a 2013. december 16-
an megkotott egyuttmiikodesi megallapodas m6dositasara a Fovarosi Kozteriilet-fenntart6 
Zrt.-vel. 
3. A Kepvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a ,2014. evi Kobanyai Komposztalasi 
Program - I. fordul6" elnevezesii palyazat megval6sitasahoz szukseges egyuttmiikodesi 
megallapodas megkotesere a komposzta16 eszkozoket hasznal6kkal. 
4. A Kepvisel6-testulet felkeri a KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft.-t, hogy a 
komposztal6 eszkozok atadas-atveteleben, kiosztasaban miikodjek kozre. 
Hatarid6: 2014. aprilis 30. 
Feladatkoreben erintett: a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Jegyzoi Iroda V arosuzemeltetesi Csoport vezetoje 
a KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft. ugyvezetoje 

(A komposztalasi program felhivas szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben 
szereplovel.) 

Intezkedes: A Fovarosi Kozteriilet-fenntarto Zrt.-nek 2014. aprilis 18-an megkiildtiik az 
Onkormanyzat altai alairt egyiittmiikodesi megallapodast. Tobbszori 
irasbeli siirgetesiink ellenere a megallapodast meg nem kaptuk vissza. 

137/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Budapest X., 41332/1 es 41332/2 helyrajzi szamu ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjoganak ingyenes atruhazasa iranti igeny bejelenteserol 
(16 igen szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testulete a nemzeti 
vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. torveny 13. §-a, valamint az allami vagyonr61 sz616 2007. 
evi CVI. torveny 36. § (2) bekezdes c) pontja alapjan kezdemenyezi a Magyar Allam 
tulajdonaban lev6, a Budapest X., 41332/1 helyrajzi szamu es a 41332/2 helyrajzi szamu, 
termeszetben az Albert Camus utcaban fekv6 ingatlanok tulajdonjoganak az Onkormanyzat 
javara t0rten6 ingyenes atruhazasat, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezeloi jog 
tOrleset. Az atruhazni kert ingatlanok felhasznalasi celja es a segitend6 kozfeladat a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 23. § (5) 
bekezdes 1. pontjaban meghatarozott helyi kozutak, kozterii1etek es parkok kezelese, 
fejlesztese es uzemeltetese. 
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2. A Kepvisel6-testtilet vallalja az 1. pont szerinti tulajdonba adas erdekeben felmeliil6 
koltsegek megteriteset. 
3. A Kepvisel6-testtilet felhatalmazza a polgarmestert az 1. pont szerinti tulajdonjog 
atruhazasa erdekeben szukseges intezkedesek megtetelere, valamint a vonatkoz6 szerzodesek 
es egyeb okiratok alairasara. Tovabba felkeri a polgarmestert, hogy a beltertileti utak szilard 
burkolattal val6 ellatasahoz kapott allami tamogatasi osszeg eredmenyes felhasznalasahoz a 
szukseges engedelyeztetesi es kiviteli terveket keszittesse el. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a keruletfejlesztesi es ktilkapcsolati szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 

es 

a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 
a F oepiteszi Csoport vezetoje 
a V arosuzemeltetesi Csoport vezetoje 

372/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a 137/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat modositasarol 
(13 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal) 
A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek a Budapest 
X., 41332/1 es 41332/2 helyrajzi szamu ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjoganak 
ingyenes atruhazasa iranti igeny bejelenteserol sz616 137/2014. (III. 20.) KOKT hatarozata 
cime es 1. pontja helyebe az alabbi rendelkezesek lepnek: 
,a Budapest X., 41332/1 es 41302/2 helyrajzi szamu ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjoganak ingyenes atruhazasa iranti igeny bejelenteserol 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a nemzeti 
vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny 13. §-a, valamint az allami vagyonr61 sz616 2007. 
evi CVI. torveny 36. § (2) bekezdes c) pontja alapjan kezdemenyezi a Magyar Allam 
tulajdonaban lev6, a Budapest X., 41332/1 helyrajzi szamu es a 41302/2 helyrajzi szamu, 
termeszetben az Albert Camus utcaban fekv6 ingatlanok tulajdonjoganak az Onkormanyzat 
javara t0rten6 ingyenes atruhazasat, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezeloi jog 
tOrleset. Az atruhazni kert ingatlanok felhasznalasi celja ut epitese, a segitend6 kozfeladat a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 23. § (5) 
bekezdes 1. pontjaban meghatarozott helyi kozutak, koztertiletek es parkok kezelese, 
fejlesztese es uzemeltetese." 

Intezkedes: A Kepviselo-testUlet hatarozatarol tajekoztattuk az MNV Zrt.-t, aki a 
vegleges dontese elOtt egyeztetni kivan meg a MA v Zrt.-vel is. 

227/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. kerUlet, Gyakorlo koz 3. I. emelet 6. szam alatti lakas elidegenitesre 
torteno kijeiOieserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keliilet, Gyakorl6 koz 3. I. emelet 6. szam 
alatti, 39210/42/ A/6 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testulet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 79%-anak megfelel6 
osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berloket 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger6l es annak felteteleirol. 
Hatarido: 2014. junius 30. 
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Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakterUletert felelos alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlonek kozmiitartozasa van, annak kifiZeteseig a folyamat all. 

23112014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1. III. emelet 308. szam alatti lakas elidegenitesre 
torteno kijeiOleserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkorrnanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkorrnanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1. III. emelet 308. szam 
alatti, 39210/8/ A/44 helyrajzi szarnu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepviselo-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 94%-anak megfelelo osszegben 

hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testUlet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy a bentlak6 berloket 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleirol. 
Hatarido: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarrnester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Jelenleg a szerzodes elokeszitese zajlik. 

232/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 3. X. emelet 77. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkorrnanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkorrnanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 3. X. emelet 
55. szarn alatti, 41464/9/A/120 helyrajzi szamu tires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testUlet az ingatlan kikialtasi arat 5 800 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarrnester 

a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

233/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 7. IX. erne let 55. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kerUlet Kobanyai Onkorrnanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkorrnanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Korosi Csoma Sandor ut 7. IX. emelet 
55. szam alatti, 41464/9/A/210 helyrajzi szamu tires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testUlet az ingatlan kikialtasi arat 6 200 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vevo a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarido: 2014. junius 30. 
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F eladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

234/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 27. X. emelet 85. szam alatti iires lakas 
palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, K6rosi Csoma Sandor ut 27. X. emelet 
85. szam alatti, 41464/9/A/693 helyrajzi szamu tires lakast palyazati uton elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 6 500 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vev6 a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

235/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Korosi Csoma Sandor ut 43-51. III. lepcsohaz VI. emelet 1. szam 
alatti iires lakas palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, K6rosi Csoma Sandor ut 43-51. III. 
Iepcs6haz VI. emelet 1. szarn alatti, 41397/2/A/64 helyrajzi szarnu tires lakast palyazati uton 
elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 2 700 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vev6 a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

236/2014. (IV. 17.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Hathaz utca 7. I. emelet 108. szam alatti iires lakas palyazati uton 
torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Hathaz utca 7. I. emelet 108. szam 
alatti, 3921 0/8/D/24 helyrajzi szamu tires lakast elidegenitesre jelOli ki es palyazati uton 
elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan kikialtasi arat 6 100 000 Ft osszegben hatarozza meg. A 
Vev6 a licitalas soran megajanlott vetelarat egy osszegben kOteles megfizetni. 
Hatarid6: 2014. jlinius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felel6s alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 
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Intezkedes: A palyazatok 2014. szeptemberben keriilnek kiirasra. 

305/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
az iparositott technologiaval epiilt lakoepiiletek energiatakarekos fehijitasanak 
tamogatasahoz forras biztositasarol 
(17 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 12 393 eFt 
osszegii forrast biztosit a 

a) Bihari ut 3-5. tarsashaz, 
b) Kekvirag 2-16. tarsashaz, 
c) Somfa koz 2-12. tarsashaz, valamint 
d) Somfa koz 11. tarsashaz, 

reszere az LKFT-2005-LA-2-05-00-00 palyazat megval6sitasahoz onkormanyzati tamogatas 
nyujtasa targyaban kotOtt tamogatasi szerzodesek m6dositasahoz a Budapest Fovaros X. 
kerlilet Kobanyai Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi beszamol6jar61, zarszamadasar61 es 
penzmaradvanyar61 sz616 12/2014. (IV. 18.) onkormanyzati rendelet 28. melleklet 23. soraban 
meghatarozott bevetelkieses celtartaleka koltsegvetesi sor terhere a celtartalek 
felszabaditasaval egyidejiileg. 
2. A Kepviselo-testi.ilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6jat a tamogatasi 
szerzodes m6dositasara, a polgarmestert az el6iranyzat-m6dositas vegrehajtasara es a 
koltsegvetesi rendeleten t5rten6 atvezetes erdekeben a szlikseges intezkedes megtetelere. 
Hatarido: 2014. majus 31. 
Feladatkon!ben erintett: gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos alpolgarmester 

szerz6des m6dositasa: a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. 
vezerigazgat6j a 
az eloiranyzat atcsoportositasa: a Gazdasagi Penzligyi Iroda 
vezetoje 

Intezkedes: Az eloiranyzat-atcsoportositas a 3/18. iigyiratszamon megtortent, a 
tarsashazakkal az utolso egyeztetesek zajlanak a szerzodesmodositassal kapcsolatban. 

322/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Sibrik Miklos ut 81/b szam alatti fOldszinten levo nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg elidegenitesre torteno kijelOleserol 
(13 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Sibrik Miklos lit 81/b szam alatti 
foldszinten lev6, 42428/3/B/14 helyrajzi szamu nem lakas celjara szolgal6 helyiseget 
elidegenitesre jeloli ki. 
2. A Kepvisel6-testi.ilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertekenek megfelelo osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testlilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy a berlot tajekoztassa a 
nem lakas celjar6 szolgal6 helyiseg megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleirol. 
Hatarido: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoj e 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

es 
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323/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Takarek utca 10/e szam alatti f6ldszinten levo nem lakas celjara 
szolgalo iroda es raktarhelyiseg elidegenitesre torteno kijelOleserol 
(13 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal) 
1. Budapest F 6varos X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvise16-testlilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Takarek utca 10/e szam alatti, 
foldszinten talalhat6, 42428/8/E/60 helyrajzi szamu irodahelyiseget es a 42428/8/E/61 
helyrajzi szamu raktarhelyiseget elidegenitesre jeloli ki. 
2. A Kepvisel6-testulet az ingatlanok vetelarat a forgalmi ertekiiknek megfelel6 osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a berlot tajekoztassa a 
nem lakas celjar6 szolga16 helyisegek megvasarlasanak lehet6segeir61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014. jlinius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

es 

327/2014. (V. 22.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Gergely utca 68. fszt. 14. szam alatti lakas elidegenitesre torteno 
kijeloleserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F 6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. kertilet, Gergely utca 68. fszt. 14. szam alatti, 
41945/0/ A/15 helyrajzi szamu lakast elidegenitesre jelOli ki. 
2. A Kepvisel6-testiilet az ingatlan vetelarat a forgalmi ertek 90%-anak megfelel6 osszegben 
hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testiilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berlot 
tajekoztassa a lakas megvasarlasanak lehet6seger61 es annak felteteleir61. 
Hatarid6: 2014. junius 30. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos alpolgarmester 

a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkeze16 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Az elidegenitesi eljarasok meg nem fejezodtek be. 

359/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros Onkormanyzata altai meghirdetett ,Kozossegi celu 
varosrehabilitacios programok" palyazati konstrukcion torteno reszvetelrol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat Kepvise16-testtilete a Budapest 
Fovaros Onkormanyzata altai meghirdetett ,Kozossegi celu varosrehabilitaci6s programok" 
palyazatra palyazatot nyujt be a ,Helytorteneti kozossegi ter kialakitasa a k6banyai Fuzer utca 
32-ben" cimmel, es felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek es nyilatkozatok 
megtetelere. 
2. A Kepvisel6-testiilet a Budapest Fovaros Onkormanyzata altai meghirdetett ,Kozossegi 
celu varosrehabilitaci6s programok" palyazatra benyujtand6 ,Helytorteneti kozossegi ter 
kialakitasa a kobanyai Fuzer utca 32-ben" cimii palyazat pozitiv elbiralasa eseten a szukseges 
onresz biztositasa celjab61 a 2015. evi koltsegveteser61 sz616 rendeleteben 20 milli6 Ft, a 
2016. evi koltsegveteser61 sz616 rendeleteben 26 milli6 Ft osszeget tervez azzal, hogy a 
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Budapest Fovaros Onkormanyzata altal finanszirozott tovabbi kiadasok es a kapcsol6d6 
bevetelek tervezeser61 is gondoskodik. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a kertiletfejlesztesi es ktilkapcsolati szaktertiletert 

felelos alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezetoje 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 
a Jegyzoi Iroda V aroslizemeltetesi Csoport vezetoje 

Intezkedes: A palyazat ismetelten benyujtasra keriilt, jelenleg elbiralas alatt all. 

366/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X., Hathaz utcaban kozvilagitasi halozat letesiteserol es a kozvilagitasi 
halozat tulajdonjoganak atruhazasarol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete a Budapest X., 
Hathaz utca 1-11. szam alatti ingatlanon kozvilagitasi hal6zatot kivan letesiteni, ezert mint az 
ingatlan 8810/100000 tulajdoni hanyadanak tulajdonosa felkeri a Tarsashaz Kozgyiileset, 
hogy jaruljon hozza a kozvilagitasi hal6zatnak a 39210/8 hrsz.-u ingatlanra val6 telepitesehez. 
A Kepvisel6-testtilet felkeri a Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti Tarsashaz 
Kozgyiileset, hogy kezdemenyezze Budapest Fovaros Onkormanyzatanal tulajdonosi 
nyilatkozat kiadasat arr61, hogy a kiepitesre kertil6 kozvilagitasi hal6zatot tulajdonba veszi. 
2. A Kepvisel6-testtilet- Budapest F6varos Onkormanyzata 2. pont szerinti nyilatkozatanak 
kiadasa eseten - a Budapest X., Hathaz utca 1-11. szam alatti ingatlanon Ietesitend6 
kozvilagitasi hal6zat tulajdonjogat teritesmentesen atruhazza Budapest Fovaros 
Onkormanyzatara. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a polgarmestert a szlikseges intezkedesek megtetelere. 
Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 

Intezkedes: A Tarsashazat tajekoztattuk a Kepviselo-testiilet donteserol es kertiik 
rendkiviili kozgyiiles osszehivasat ez iigyben, amelyre - tobbszori 
erdeklodesiink ellenere- a mai napid meg nem keriilt sor. 

375/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, GyakorlO koz 3. I. emelet 6. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvise16-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Gyakorl6 koz 3. I. emelet 6. szam 
alatti, 39210/42/A/6 helyrajzi szamu lakast a berl6 reszere elidegeniti. 
2. A Kepvisel6-testtilet az ingatlan vetelarat 5 135 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepvisel6-testtilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrten6 kiktildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarid6: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

52 



Intezkedes: Az elidegenites elokeszitese zajlik, a berlonek kozmiitartozasa van. 

376/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1. III. emelet 308. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. keriilet, Hathaz utca 1. III. emelet 308. szam 
alatti, 39210/8/A/44 helyrajzi szamu lakast a berlo reszere elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testlilet az ingatlan vetelarat 5 640 000 Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testlilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrteno kiktildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarido: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szaktertiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodes elokeszitese zajlik. 

379/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Banyat6 utca 26. I. emelet 8. szam alatti lakas elidegeniteserol 
(15 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testtilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budapest X. kertilet, Banyat6 utca 26. I. emelet 8. szam 
alatti, 42309/55/A/95 helyrajzi szamu lakas ~ tulajdoni hanyadat a tarstulajdonos reszere 
elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testiilet az ingatlan vetelarat 2 437 500Ft osszegben hatarozza meg. 
3. A Kepviselo-testtilet felkeri a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t az ajanlati felhivas jogosult 
reszere tOrteno kikiildesere es az adasveteli szerzodes megkotesere. 
Hatarido: 2014. julius 31. 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A berlo reszere az arajanlat 2014. augusztus 4-en kikiildesre keriilt. 

38112014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet, HOlgy utca 18. szam alatt levo nem lakas celjara szolgal6 
helyiseg palyazati uton torteno elidegeniteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban al16 Budapest X. keriilet, Holgy utca 18. szam alatti, 
38952/0/A/5 helyrajzi szamu tires nem lakas celjara szolga16 helyiseget palyazati uton 
elidegeniti. 
2. A Kepviselo-testtilet az ingatlan minimalis kikialtasi arat 11 151 000 Ft osszegben 
hatarozza meg. A Vevo a licitalas saran megajanlott vetelarat egy osszegben koteles 
megfizetni. 
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Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014.julius 31. 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezetoje 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A palyazat 2014. szeptemberben kerfil kiirasra. 

383/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat tulajdonaban all6, Kada utca 
98/a szam alatti lak6epiilet bontasar61 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testlilete az 
Onkormanyzat tulajdonaban a116 Budapest X. keriilet, Kada utca 98/a szam alatti, 41982/42 
helyrajzi szamu ingatlanon all6 lakoepiiletet bontasra jeloli ki. 
2. A Kepviselo-testlilet felkeri a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt.-t, hogy a bentlak6 berlo 
elhelyezeset kovetoen intezkedjek a lak6epiilet lebontasar61. 
3. A Kepviselo-testiilet felkeri a Polgarmestert, hogy tegye meg a sziikseges intezkedeseket a 
41982/42 helyrajzi szamu ingatlan hasznalati viszonyainak rendezese erdekeben. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 

alpolgarmester 
F6epiteszi Csoport vezet6je 
a K6banyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: Cserelakas felajanlasat kovetoen a berleti jogviszony felmondasra keriilt, a 
bontas az epfilet kiiiriteset kovetoen valosulhat meg. 

384/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
az EFERAND Kft. hasznalati joganak (Budapest X., Sirkert u. 40/a) atruhazasara 
vonatkoz6 kerelmerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete felkeri a 
Kobanyai Vagyonkezelo Zrt.-t, hogy 2014. jlinius 30. napjaval sziintesse meg az EFERAND 
Epito Szolgaltat6 es Kereskedelmi Kft.-nek (szekhelye: 1031 Budapest, Silvanus setany 57., 
cegjegyzekszama: 01-09-711562) a Budapest X., Sirkert utca 42517/2 hrsz.-u ingatlan 
435 m2 nagysagu teriiletreszere vonatkoz6 berleti szerzodeset. 
2. A Kepviselo-testiilet hozzajarul, hogy a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. berleti szerzodest 
kosson Kedves Karoly Vilmos egyeni vallalkoz6val (szekhelye: 1108 Budapest, Sirkert utca 
40/a, nyilvantartasi szama: 37295311) a Budapest X., Sirkert utca 42517/2 hrsz.-u, 1 ha 1958 
m2 alapteliiletii telekingatlan 435 m2 nagysagu reszere sirkofarag6 tevekenyseg vegzese 
erdekeben 2014. julius 1. napjat61 hatarozatlan idore az alabbi feltetelekkel: 

a) a berleti szerzodes hatarozatlan idore sz61 hat h6nap felmondasi ido kikotesevel, 
b) a berbevett teriileten a berlo sirkoveket jogosult bemutatni, illetve 
(sir)k6megmunkalassal kapcsolatos tevekenyseget vegezni a BFVT Kft. (1 052 Budapest, 
Varoshaz utca 9-11.) altai keszitett, az adott teriiletre vonatkoz6 fejlesztesi javaslatban 
foglalt teriiletfelhasznalasi koncepci6 alapjan, minden ett61 eltero tevekenyseg vegzesehez 
a tulajdonos Onkormanyzat irasbeli hozzajarulasa sziikseges, 
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c) a berleti dij osszege 1000 Ft/m2/ev, mely minden evben a KSH altai megallapitott 
inflaci6val emelkedik, 
d) a berbeadas feltetele, hogy az erintett cegnek, valamint a korabbi kozterillet
hasznal6nak az Onkormanyzat, illetve a Kobanyai Vagyonkezel6 Zrt. fele a berleti 
szerzodes megkotesekor ne legyen tartozasa, 
e) az Onkormanyzat nem jarul hozza osztott tulajdon es foldhasznalati jog letesitesehez, 
valamint kozos tulajdon letrejottehez, 
f) a berleti jogviszony barmely okb61 t5rten6 megsziinese eseten a ber16 30 napon belUl 
koteles a felepitmenyek lebontasara es a kozmiivek kikOtesere, tovabba a berelt terillet 
visszaadasara. A berleti jogviszony barmely okb61 torten6 megszlintetese eseten a ber16 
karteritesre, kartalanitasra, barmilyen teritesre, tovabba elhelyezesre nem tarthat igenyt, 
g) a felepitmeny tulajdonosat a foldterilletre el6vasarlasi jog nem illeti meg, 
h) a ber16nek a berleti szerzodesben nyilatkoznia kell arr61, hogy a nemzeti vagyonr61 
sz616 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint definialt ,atlathat6 
szervezet", 
i) a berelt terilleten folytatott tevekenyseghez sziikseges engedelyek beszerzeser61 es 
ervenyben tartasar61 a ber16 koteles gondoskodni, 
j) a berlemeny elotti jardaszakasz takaritasa, teli idoszakban a sikossagmentesitese, a h6 
eltakaritasa a ber16 feladatat kepezi, az ennek elmulasztasab61 keletkez6 karert a ber16 
felel, 
k) a ber16 a berlet targyat kepez6 terilletet nem jogosult alberletbe vagy tovabbi 
hasznalatba adni, annak birtokat atengedni sem termeszetes, sem jogi szemely reszere, 
sem ingyenesen, sem pedig ellenertek fejeben a berbead6 elozetes, irasbeli hozzajarulasa 
nelkiil. A berbead6 az elozetes irasbeli hozzajarulast csak azzal a feltetellel adja meg, ha 
az albedo, tovabbi hasznal6 a berleti dij ketszeres osszegenek megfizeteset vallalja. Az 
engedely nelkUli alberletbe adas, hasznalatra atengedes azonnali hatalyu felmondasra 
jogositja fel a berbead6t. 
1) a berleti szerzodes alapjan a berlot megillet6 berleti jogviszony es a berletb61 fakad6 
mindennemii jogosultsag es kotelezettseg harmadik szemelyre torten6 atruhazasa, 
atengedese, engedmenyezese, tovabba gazdasagi tarsasag reszere nem vagyoni 
hozzajarulaskent t5rten6 rendelkezesre bocsatasasa csak a berbead6 elozetes irasbeli 
hozzajarulasavallehetseges. 
m) a berleti szerzodes alapjan a ber16 sulyos szerzodesszegesenek minosiil az alabbi 
esemenyek barmelyikenek bekovetkezese, melyek alapjan a berbead6 a szerzodest 
azonnali hatallyal felmondja vagy felmondhatja: 

rna) a ber16 jelen berleti szerz6desb61 ered6 vagy mas jogszabalyban meghatarozott 
lenyeges kotelezettsegenek nem tesz eleget, 
mb) a berl6 a berleti dijat, illetve a koziizemi dijakat nem fizeti meg a szerzodesben 
megjelOlt hataridoben, 
me) a ber16 ellen cs6d-, felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras indul, 
md) a ber16 a berlemenyt rendeltetesellenesen hasznalja, rongalja, berbead6i 
hozzajarulas nelki.il masnak hasznalataba vagy birtokaba adja, 
me) a berl6 a berlemenyben gyakorolt tevekenysegi koret a berbead6 hozzajarulasa 
nelkiil m6dositj a, 
mf) a ber16 berbead6i hozzajarulas nelkiil a berlemenyen atalakitast vagy barmilyen 
egyeb epitkezest vegez, 
mg) a berl6 miikodesi vagy tevekenysegi engedelyet joger6sen bevonjak, vagy a 
berlovel szemben a cegbir6sagon tOrlesi eljaras indul, 
mh) a ber16 a berleti szerz6des alapjan barmely jogosultsagat illetve kotelezettseget 
harmadik szemelyre a berbead6 e16zetes irasbeli hozzajarulasa nelkUl ruhazza at. 
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Hatarido: 
F eladatkon!ben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteliiletert felelos 
alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 
a Kobanyai Vagyonkezelo Zrt. vezerigazgat6ja 

Intezkedes: A szerzodeskotes elokeszitese megtortent, az EFERAND Kft. reszerol meg 
nem irtak ala a szerzodest. 

385/2014. (VI. 26.) KOKT habirozat 
az Ori Szallo bontasa miatti, a Biintetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksagaval 
torteno megallapodas megkoteserol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. keliilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testUlete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy kosson megallapodast a Biintetes-vegrehajtas Orszagos 
Parancsnoksagaval (a tovabbiakban: BVOP) az alabbi tartalommal: 

a) az Onkormanyzat az 6ri Szall6 bontasaval kapcsolatos, a Budapest Fovaros X. keliilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) rendelet 9. 
melleklet 3. soraban e celra biztositott 4 065 000 Ft osszeget penzeszkozatadas utjan atadja a 
BVOP reszere, 

b) a Kepviselo-testUlet a Budapest X., Magl6di ut 38. I. ep. 1. 4. szam alatti, a Budapest X., 
Allomas utca 17. X. 50. szam alatti es a Budapest X., Gozmozdony utca 12. VII. 31. szam 
alatti lakasingatlanokra berlokijelOlesi jogot biztosit tiz evre a BVOP reszere, 

c) a BVOP a megallapodas alairasaval lemond minden, az 6ri Szall6 bontasaval 
kapcsolatos (peres es nem peres) igenyervenyesitesrol az Onkormanyzattal szemben. 
2. A Kepviselo-testUlet az 6ri Szall6 bontasa miatti, a Biintetes-vegrehajtas Orszagos 
Parancsnoksagaval tOrteno megallapodas megkoteserol sz616 516/2013. (X. 17.) KOKT 
hatarozatat visszavonja. 
Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a fejlesztesert es kiilkapcsolatokert felelos alpolgarmester 
a Foepiteszi Csoport vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

Intezkedes: A Kepviselo-testiilet hatarozatarol a BVOP-t ertesitettiik, elkeszitettiik es 
megkiildtiik resziikre alairasra a megallapodast. 

398/2014. (VI. 26.) KOKT hatarozat 
a Budapest X. keriilet, Jaszberenyi ut (hrsz.: 42526/2) Kobanya Kertvaros melletti 
szakaszan 88 fa iilteteserol es ot even at tarto fenntartasarol 
(14 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tart6zkodassal) 
1. Budapest Fovaros X. keliilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy kerjen tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozatot Budapest Fovaros 
Onkormanyzatat61 a Budapest X. keliilet, Jaszberenyi ut (hrsz.: 42526/2) Kobanya Kertvaros 
melletti szakaszan 13 db Acer platanoides 'Crimson King' es 75 db Acer platanoides 
'Globosum' fa 2014. evben torteno iiltetesehez. 
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2. A Kepvisel6-testlilet kotelezettseget v<illal arra, hogy az 1. pont szerinti faliltetest kovet6en 
a gondozasr61 es fenntartasr61 ot even keresztiil gondoskodik. 
Hatarid6: a hatarozat megklildese Budapest F6varos Onkormanyzata 

reszere: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a kerliletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteri.iletert felel6s 

alpolgarmester 
a Jegyz6i Iroda V arosi.izemeltetesi Csoport vezet6je 

Intezkedes: 2014. julius 9-en megkertiik a tulajdonosi nyilatkozatot a Budapest Fovaros 
Onkormanyzatatol. A nyari igazgatasi sziinet miatt a nyilatkozat varhatoan 
szeptemberben keriil kiadasra. 
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30 melleklet az eloterjeszteshez 

Sorsz. Palyazati kod Palyazati felhivas cim 
Palyazat Benyiijtas 

Palyazat allapota Palyazat osszes Tamogatasi 
Palyazatiro tip usa idopontja koltsege (Ft) osszeg 

KMOP-2007-
Kozoktatasi intezmenyek 

I. 
4060112 

beruhazasainak tamogatasa EU 2007 0 junius elutasftva 261 905 984 235 689 195 
(Harmat Alt. Isko felujitasa) 

megval6sult, zar6 
RVI 

20 KMOP-2007-201.2 Kerekparutak fejlesztese EU 2007 0 november 83 048 220 66 438 576 Magyarorszag 
elszomegtOrtent 

Kfto 
Budapesti Integralt 

30 
KMOP-2007- varosfejlesztesi program -

EU 20080 junius elutasitva 1 705 020 269 1 389 962 298 nines 502.2/B Budapesti keriileti kozpontok 
feilesztese 

Polgarmesteri Hivatalok megval6sult, zar6 RVI 
40 AROP-3oAol. szervezetfejlesztese a Kozep- EU 2008. julius elszamolas 54 624 000 49 161 600 Magyarorszag 

magyarorszagi Regi6ban megtortent Kfto 

Gyermekek es fiatalok ADITUS 
TAMOP- Tanacsado es 50 

50205/08/1/C 
integracios programjai, EU 20080 szeptember elutasitva 19 446 500 19 446 500 

Szolgaltat6 kabit6szeriigyi komponens 
Zrt. 

Igazsagiigyi es Rendeszeti 
Miniszterium: Tarsada1mi 

biinmegel6zessel osszefiigg6 
kiadasok, tamogatasok fejezeti 

60 nines kezelesii el6iranyzat hazai 20080 szeptember elutasitva 13 350 000 10 000 000 Hivatal 
tamogatasainak elnyeresere -

biinmegel6zesi makro 
modellprojektek 
megval6sitasara 

Eselyegyenl6segi programok ADITUS 

7. TAMOP-3.302 
vegrehajtasanak tamogatasa a 

EU 20080 november elutasftva 52 950 000 52 950 000 
Tanacsad6 es 

Kozep-magyarorszagi Szolgaltat6 
Regi6ban Zrto 

bnkormanyzati Miniszterium: megval6sult, 

80 nines OLLE Program kereteben 
hazai 2008. december 

penziigyi 
20 003 785 2 000 000 Hivatal megval6sul6 kismeretii elszamolas 

miifiives futsal megtOrtent 
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labdarug6palyak letesitesenek 
tamogatasa /Szechenyi Alt. 

Isk./ 

Kompetencia alapu oktatas, nyertes, ADITUS I 

9. TAMOP-3.1.4 egyenlo hozzaferes - Innovativ EU 2008. december megval6sult, zar6 77 330 229 77 33 0229 Tanacsad6 es ' 

intezmenyekben 
elszamolas (57 013 775) (57 013 775) Szolgaltat6 

I megtortent Zrt. ! 

nyertes, ADITUS I 

10. KEOP-5.1.0 
Energetikai hatekonysag 

EU 2008. december 
megval6sult, zar6 

167 690 662 57 013 775 
Tanacsad6 es 

nove lese elszamolas Szolgaltat6 
megtOrtent Zrt. 

nyertes, 
RVI 

11. 
KMOP-2008- Fenntarthat6 eletm6d es 

EU 2009. aprilis megval6sult, zar6 
44 972 380 42 723 232 Magyarorszag 3.3.4/B fogyasztas elszamolas 

megtOrtent 
Kft. 

OM: 15/2009. (111.17.) OM 
rendelet alapjan megjelent "a 

helyi onkormanyzatok 
fenntartasaban levo 

megval6sult, zar6 40 000 000 12. nines sportletesitmenyek Hazai 2009. aprilis 9 000 000 Hivatal 
felujitasanak tamogatasa" c. elsz. megtOrtent (11 400 000) 

palyazat (Keresztury Dezso 
Alt. Iskola tomatermi 

sportburkolatanak felujitasa) 

megval6sult, zar6 
ADITUS 

TAMOP-3.4.3- Tanacsad6 es 13. 
08/2 

,Iskolai Tehetseggondozas" EU 2009. okt6ber elszamolas 12 796 263 12 796 263 
Szolgaltat6 I megtOrtent 

Zrt. 
,Orszagos Tehetsegsegito 

megval6sult, zar6 
ADITUS 

I 
TAMOP Hal6zat kialakitasa- Magyar Tanacsad6 es I 

14. 
3 .4.4/B/08/2-KMR Geniusz Integralt 

EU 2009. november elszamolas 10 000 000 10 000 000 
Szolgaltat6 I 

Tehetsegsegito Program" 
megtOrtent 

Zrt. 
Szocialis alapszolgaltatasok es 

ADITUS 
gyermekj6leti alapellatasok 

Tanacsad6 es 15. KMOP-2009-4.5.2 infrastrukturalis fejlesztese EU 2009. november elutasitva 248 057 210 80 000 000 
Szolgaltat6 (Madi utcai 40 fos bOlcsode 

kialakitasa) Zrt. 

TAMOP-3.2.3-
A hagyomanyapolas, 

megval6sult, zar6 
ADITUS 

16. 09/2/KMR-2010-
ertekmegorzes es ertekteremtes 

EU 2010. marcius elszamolas 47 166 774 47 166 774 
Tanacsad6 es 

0009 
utjan a fiatal nemzedekkel" 

megtOrtent 
Szolgaltat6 

palyazat Zrt. 
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A Ki:\banyai Gyermek es ADITUS 

17. 
KEOP-3 .3.0/09- Isfjusagi Szabadidi:\ Kozpont EU 2010. marcius elutasitva 82 490 696 74 241 626 

Tanacsad6 es 
2010-0007 balatonlellei erdei iskolajanak Szolgaltat6 

fejlesztese" palyazat Zrt. 

TAMOP-
Nevelesi-oktatasi intezmenyek 

megval6sult, zar6 ADITUS 

18. 3.2.11110-1/KMR-
tan6rai, tan6ran kiviili es EU 2010. marcius elszamolas 38 679 999 38 679 999 

Tanacsad6 es 

2010-0066 
szabadidos tevekenysegeinek 

megtOrtent Szolgaltat6 
tamogatasa Zrt. 

KMOP-2009- A ki:\banyai "Kis Pongrac" ADITUS 
megval6sitas alatt Tanacsad6 es 19. 5.1.1/A-09-2f- lak6telep szocialis celu EU 2010. majus 

all 
1 176 233 500 929 590 453 

Szolgaltat6 2011-0001 varosrehabilitaci6ja 
Zrt. 

KEOP-2009- Az energetikai hatekonysag 
megval6sitas alatt RVI I 

20. 5.3.0/A/09-2010- novelese a ki:\banyai Harmat EU 2010. majus 235 107 873 184 371 594 Magyarorszag 1 

0159 Altalanos Iskolaban 
an 

Kft. 

KEOP-2009-
A Fecskefeszek 6voda-

RVI 
21. 5.3 .Of A/09-20 10-

bOlcsode es az Apr6 Csodak EU 2010. majus 
megval6sitas alatt 

273 462 708 205 097 031 Magyarorszag 
0160 

6voda-b0lcsi:\de energetikai all 
Kft. korszeriisitese 

KEOP-2009- Sibrik Miklos u. 66-68. 
RVI 

22. 5.3.0/A/09-2010-
t0bbfunkci6s intezmeny EU 2010. majus elutasitva 157 940 730 119512676 Magyarorszag 

0161 
komplex energetikai 

Kft. korszeriisitese 

Sajatos nevelesi igenyii nyertes, de a ADITUS 
TAMOP-3.4.2- tamogatasi Tanacsad6 es 23. 
09/1-2010-0003 

tanul6k egyiittnevelese EU 2010. marc ius 
szerzodes nem 

30 000 000 30 000 000 
Szolgaltat6 I Kobanyan 

keriilt megkotesre Zrt. 

pozitiv 
24. nines Kerekparosbarat Telepiiles hazai 2010. szeptember elbiralasban 0 0 Hivatal 

I 

reszesiilt 

Gyermekek es fiatalok ADITUS 

25. 
TAMOP-5.2.5/A- tarsadalmi integraci6jat segiti:\ EU 2010. szeptember elutasitva 79 968 702 79 968 702 

Tanacsad6 es 
10/1 KMR programok (Gyermekj6leti Szolgaltat6 

Kozpont palyazata) Zrt. 
Gyermekek es fiatalok 

ADITUS 
TAMOP-5 .2.5/B-

tarsadalmi integraci6jat segiti:\ 
Tanacsad6 es 26. 

10/1 KMR 
programok (Sport, lfjusagi es EU 2010. okt6ber elutasitva 70 965 958 70 965 958 

Szolgaltat6 Civil Kapcsolatok Fi:\osztalya 
Zrt. palyazata) 
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7/2011 (III. 9.) BM 
Iskolai es utanp6tl<is sport 

27. 
rendelet 

infrastrukrura fejlesztes, hazai 2011. aprilis elutasitva 19 977 126 7 065 353 Hivatal 
felujitas 

I. kateg6riaba besorolt 
a tamogatas a 

MAv 24 000 000 
28. 

13/2011 (IV. 7.) zenekarok es enekkarok 
hazai 2011. aprilis Szimfonikusok 24 000 000 (Kobanya 10 Hivatal NEFMI rendelet kozponti koltsegvetesi 

tamogatasa 
szamara atutalasra 000 000) 

keriilt 

Banko Kft palyazati felhivas 
pozitiv 

29. BB-10/2011 hazai 2011. majus elbfralasban 21 782 250 8 712 900 Hivatal jatsz6ter epitesre 
reszesiilt 

Europa a 
RVI 

30. 
Polgarokert Testvervarosi polgarok 

EU 2011. junius elutasitva 6 597 000 6 597 000 Magyarorszag 
Program 2007- talalkoz6i 

2013 
Kft. 

Szabadteri szabadidoport 

31. 
SPO-SZALET- letesitmenyek fejlesztesenek 

hazai 2011. szeptember 
elutasitva, 

21 051 956 12 999 583 hivatal 
2011 kihasznaltsaguk novelesenek tartaleklistan 

tamogatasa 
Korosi Csoma Sandor 

ADITUS 
Kobanyai Kulturalis Kozpont 

Tanacsad6 es 
32. KEOP 3.3.0/09-11 ba1atonlellei erdei iskolai es EU 2011. okt6ber elutasitva 80 000 000 72 000 000 

Szo1galtat6 
6vodai program 

infrastrukturalis fejlesztese 
Zrt. 

Hungarocontrol Zrt. palyazata 
pozitiv 

33. nines 
- Kobanyai Rajk6 Zenekar 

hazai 2011. december elbiralasban 700 000 700 000 Hivatal 
szamara hangszer es 

reszesiilt 
hangszertartozekok vasarlasara 

4/2012 (III. 1.) BM 
Iskolai es utanp6tlas sport 

34. 
rendelet 

infrastrukrura fejlesztes, hazai 2012. aprilis elutasitva 27 541 553 19 565 032 Hivatal 
felujitas 

kozmuvelOdesi intezmeny, 

4/2004. (II. 20.) 
kozossegi szinter technikai, 

35. 
NKOM rendelet 

mfrszaki eszkozallomanyanak, hazai 2013. aprilis nyertes 205 400 205 400 Hivatal 
berendezesi targyainak 

gyarapitasa 

36. nines v arepito palyazat hazai 2012. majus elutasitva 6 479 769 2 334 768 Hivatal 

61 



ADITUS 

37. 
TAMOP 3.1.11-

6vodafejlesztes EU 2012. augusztus elutasitva 99 795 356 99 795 356 
Tan:ksad6 es 

1211 Szo lg::lltat6 
Zrt. 

ADITUS 

38. TAMOP 3.4.3-1111 
Iskolai Tehetseggondozas -

EU 2012. augusztus elutasitva 19938091 19938091 
Tanacsad6 es 

Janikovszky Eva Alt. Isk. Szolgaltat6 
Zrt. 

ADITUS 

39. TAMOP 3.4.3-11/1 
lskolai Tehetseggondozas-

EU 2012. augusztus elutasitva 16 063 921 16 063 921 
Tanacsad6 es 

Harmat Alt. Isk. Szolgaltat6 
Zrt. 

ADITUS 

40. TAMOP 3.4.3-1111 
Iskolai Tehetseggondozas-

EU 2012. augusztus elutasitva 18 850 716 18 850 716 
Tanacsad6 es 

Szechenyi Alt. lsk. Szolgaltat6 I 

Zrt. 
ADITUS I 

41. TAMOP 3.4.3-11/1 
Iskolai Tehetseggondozas-

EU 2012. augusztus elutasitva 17339919 17339919 
Tanacsad6 es 

Kro6 Gyorgy Alt. Isk. Szolgaltat6 I 

Zrt. 
Kulturalis szakemberkepzes a ADITUS I 

TAMOP 3.2.12- K6rosi Csoma Sandor nyertes, 
Tanacsad6 es 42. 

1211 K6banyai Kulturalis EU 2012. augusztus megval6sitas 18 856 777 18 856 777 
Szolgaltat6 

Kozpontban 
folyamatban 

Zrt. 

43. 
TAMOP 3.4.4/B- Orszagos tehetsegsegit6 

EU 2012. augusztus elutasitva 10 000 000 10 000 000 KCSSKKK 1111 hal6zat-KCSSKKK 

Komplex bfulmegel6zesi es 

44. 
TAMOP- 5.6.l.B- allampolgari szemleletformal6 

EU 2012. augusztus elutasitva 40 000 000 40 000 000 KCSSKKK 1211 program Budapesten-
KCSSKKK 

TAMOP- 5.6.l.B-
Komplex bfulmegel6zesi es 

BARKA 45. 
1211 

allampolgari szemleletf<?rmal6 EU 2012. augusztus elutasitva 40 000 000 40 000 000 
program Budapesten-BARKA 

ADITUS 

46. TAMOP-3.1.4-12 
Innovativ Iskolak -

EU 2012. augusztus elutasitva 164 929833 164 929833 
Tanacsad6 es 

Janikovszky Alt. Isk. Szolgaltat6 
Zrt. 
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ADITUS 

47. TAMOP-3.1.4-12 
lnnovativ Iskolak- Fekete Alt. 

EU 2012. augusztus elutasitva 114 254 219 114 254 219 Tanaesad6 es 
Isk. Szolgaltat6 

Zrt. 
ADITUS 

48. TAMOP-3.1.4-12 
Innovativ Iskolak- Keresztury 

EU 2012. augusztus elutasitva 127 608 516 127 608 516 Tanaesad6 es 
Alt lsk. Szolgaltat6 

Zrt. 
ADITUS 

49. TAMOP-3.1.4-12 
Innovativ lskolak - Kada 

EU 2012. augusztus elutasitva 123 232 011 123 232 011 
Tanaesad6 es 

Mihaly Alt lsk. Szolgaltat6 
Zrt. 

ADITUS 

50. TAMOP-3.1.4-12 
Innovativ lskolak- Szent 

EU 2012. augusztus elutasitva 139 435 100 139 435 100 
Tanaesad6 es 

Laszlo Alt Isk. Szolgaltat6 
Zrt. 

Migrans hatterii tanul6k nyertes, 
ADITUS 

TAMOP- 3.4.1.B- Tanaesad6 es 
51. 

1111 
nevelesenek es oktatasanak EU 2012. majus megval6sitas 43 792 500 43 792 500 

Szolgaltat6 
segitese II. szakasz folyamatban 

Zrt. 

nyertes, 
ADITUS 

TAMOP 3.1.3.- Tanaesad6 es 
52. 

1111 
bveges program EU 2012. majus megval6sitas 284 408 200 284 408 200 

Szolgaltat6 
folyamatban 

Zrt. 

TAMOP 2.4.5-12/4 
nyertes, 

BARKA, 
53. Rugalmas munkahelyek- EU 2012. augusztus megval6sitas 48 364 756 48 364 756 

Feher kereszt 
folyamatban 

TAMOP-3.1.6-
nyertes, 

29 700 000 (4 29 700 000 (4 
54. 

1113-2011-0004 
Tagul6 vilag EU 2012. augusztus megval6sitas 

359 265) 359 265) 
folyamatban 

nyertes, 
55. NKA Kozteri szoborpalyazat hazai 20 12.okt6ber elszamolas 5 000 000 5 000 000 Hivatal 

megtOrtent 

MLSZ Orszagos palyepito 
nyertes, 

56. nines 
Program IV. Otem 

hazai 2013. aprilis megval6sitas 41 225 470 22 198 330 hivatal 
megtortent 

57 nines 8/2013 (III. 29.) BM rendelet hazai 2013. aprilis elutasitva 9 814 648 7 851 718 hivatal 
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Szervezetfejlesztes a Kozep- nyertes, 
58 AROP-3.A.2. magyarorszagi regi6ban lev6 EU 2013. julius megval6sitas alatt 29 105 330 29 105 330 hivatal 

onkormanyzatok szamara" all 

'Ujhegyi Uszoda es nyertes, 
ADITUS 

Tanacsad6 es 
59. KMOP 3.3.3-11 Strandfiird6 energetikai EU 2011. szeptember megval6sitas alatt 70 551 190 59 968 512 

Szolgaltat6 
korszeriisitese' all 

Zrt. 
Megujul6 energiahordoz6-

ADITUS 
felhasznalas novelese - nyertes, 

Tanacsad6 es 
60. KMOP-3.3.3-13 Napelemes rendszer EU 2013. julius megval6sitas alatt 38 254 216 38 254 216 

Szolgaltat6 
kialakitasa a Szivarvany idosek all 

Zrt. 
Otthonaban 

A komponens- Ujhegyi setany 
nyertes, 

61. TER-KOZ hazai 2013. julius megval6sitas alatt 600 000 000 516 865 000 hivatal 
komplex megujitasa 

all 

B-komponens B" 

62. TER-KOZ 
komponensre a Fiizer utca 32. 

hazai 2013.julius elutasitva 109 400 000 80 000 000 hivatal 
szam alatt helytorteneti 

miizeum kialakitasa 

MLSZ Orszagos palyepit6 
hazai- nyertes, 

63. nines 
Program VI. Dtem 

TAO 2013. november megval6sitas alatt 62 850 743 43 995 520 hivata1 
tamogatas all 

nyertes, 
64. nines Miiemleki Keret 2013. hazai 2013. december szerzodeskotes 2 164 964 1 800 000 hivatal 

folyamatban 

Hungarocontrol Zrt. palyazata nyertes, 
65. nines - Harslevelii 6voda reszleges hazai 20 14. april is elszamolas 2 500 000 2 500 000 hivatal 

I nyilaszar6csere folyamatban 

K6banyai Lechner Odon 
nyertes, 

66. NKA hazai 2014 aprilis szerz6deskotes 1 990 220 800 000 hivatal 
Emleknap es Kiallitas 2014 

folyamatban 

MLSZ Orszagos palyepito 
nyertes, 

67. nines 
Program VII. Dtem 

hazai 2014. aprilis szerzodeskotes 83 185 000 58 229 500 hivatal 
folyamatban 

26/2014 (IV. 1.) BM rendelet a nyertes, 
68. nines kozbiztonsag noveleset hazai 2014. aprilis szerzodeskotes 19 227 540 7 800 000 hivatal 

szo1gal6 fejlesztesek folyamatban 
~----
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B-komponens B" 

69. TER-KOZ 
komponensre a Fiizer utca 32. hazai 

szam alatt helytorteneti 
2014. julius elbirahis alatt all 109 400 000 80 000 000 hivatal 

miizeum kialakftasa 
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