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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a TÉR_ KÖZ pályázat- Újhegyi sétány komplex megújítása-előirányzatának 

átcsoportosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 20-
án megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Az 
Ör. 10. melléklet 68. sorára [a TÉR_KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)] 484 
397 eFt + általános forgalmai adó összeget biztosított a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
költségvetési sorai közé. 

A Képviselő-testület az alábbi döntésével az előirányzat összegét az Önkormányzat 
költségvetési sorai közé csoportosította át a feladat végrehajtásával kapcsolatban 
rendelkezésre álló információra tekintettel. 

220/2015. (V. 21.) KÖKT határozat 
a 12112015. (IV. 16.) KÖKT határozat módosításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattalJ 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi üzleti tervéről szóló 12112015. (IV 16.) KÖKT határozat 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítója: 
"2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szál ó 4/2015. (Il 20.) önkormányzati rendelet l O. mellékletében a Tér-Köz 
pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 484 397 eFt + általános 
forgalmi adó összegű előirányzatát a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorai közé 
átcsoportosítja. " 

A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési beszámolój áról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklet 53. sorában a projekt végrehatásához további bruttó 
55 182 eFt összeget biztosított, amely összeg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott 
számla alapján megosztásra került a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sora és a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési sora között. 

A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-én a projekt végrehatásához további 82 OOO eFt 
összeget biztosított a Kőbányai Önkormányzat költségvetési sorára az alábbi határozat 
alapján. 

296/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a TÉR_KÖZ pályázat keretében ,,A kóöányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projekt 
megvalósításához szükséges több/eiforrás biztosításáról 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_ KÖZ 
pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" projekt 
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megvalósításához szükséges 82 millió forint többletforrást a Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és 
pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet 20. melléklet 42. sorának (Bevételi kiesés 
tartaléka) terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A fenti előirányzat-átcsoportosítást és a pénzügyi teljesítést követően az előirányzat 
maradványa bruttó 735 988 644 Ft. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a 2015. 
április 14-én kelt meghatalmazás alapján felhatalmazást kapott a közbeszerzési eljárás során 
kiválasztott vállalkozóval történő szerződéskötésre. Mivel a meghatalmazás alapján a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Kőbányai Önkormányzat helyett és nevében jár el, ezért az 
előirányzat-maradvány összegét a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési sorai közé 
indokolt átcsoportosítani. 

II. Hatásvizsgálat 

A fentiekben meghatározott előirányzat-átcsoportosítással a közbeszerzési eljárás során 
kiválasztott vállalkozóval a szerződés megkötésre kerül. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának meghatalmazásáll túl a pályázatban 
résztvevő munkatársak további meghatalmazása, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat polgármestere és jegyzője 3/2012. (III. 1.) polgármesteri és jegyzői 
közös utasításának módosítása is szükséges, mivel a pályázattal kapcsolatos szakmai 
teljesítésigazolási, szakmai és jogi szignálói, valamint az érvényesítési feladatot is a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. látja el. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. szeptember "ft~', 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ...... ) határozata 
a TÉR_KÖZ pályázat- Újhegyi sétány komplex megújítása-előirányzatának 

átcsoportosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 10. mellékletében a Tér_Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex 
felújítása) költségvetési sor 579 518 767 Ft + 156 469 877 Ft általános forgalmi adó, azaz 
bruttó 735 988 644 Ft összegű előirányzatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési sorai 
közé csoportosítja át. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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