
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

21 . számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi 

határozatokról szóló tájékoztatóról 

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

L lejárt határidejű végrehajtott határozatokról és 
IL folyamatban lévő végrehajtásokról 

tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. 
melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban 
van. 

Budapest, 2017. január "
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l. melléklet az előterjesztéshez 
I. 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

358/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi úti Uszoda telkén található magántulajdonú felépítménnyel 
kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a 
KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.01-09-978249, székhelye: 1108 Budapest, 
Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) bérleti szerződés megkötésére vonatkozó 
kérelmét, és úgy dönt, hogy gyakorolja az elővásárlási jogát a Budapest X. kerület, 42444/22 
hrsz. alatti ingatlanon lévő 270 m2 alapterületű felépítmény vonatkozásában a KINGSTON 
Söröző Vendéglátóipari Kft. és a LAGUNA VENDÉGLŐ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. 
között 2012. január 5-én létrejött adásvételi szerződésben megjelölt 800 OOO Ft + ÁFA 
elidegenítési áron. A vételár forrásául a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 2. sorát (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) jelöli meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a KINGSTON Söröző Vendéglátóipari Kft. (Cg.01-09-978249, 
székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi út 13., adószáma: 23795800-2-42) 2012. január 5. 
napjától a bérleti díjjal megegyező, kamatokkal növelt használati díjat megfizesse meg az 
Önkormányzat számára. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

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

felelős 

Intézkedés: Az elővásárlási jog gyakorlására szóló nyilatkozat elküldése megtörtént A 
megváltozott jogi helyzet következtében a határozat végrehajtása jelen 
formájában okafogyottá vált. A döntés végrehajtása más módon valósult 
meg. 

442/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat 
a Hárslevelű utcai műfüves futballpálya Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, 
Hárslevelű utca, hrsz.: 42526/378 szám alatt lévő műftives futballpályát ingyenes használatba 
adja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére határozatlan időre, szorgalmi 
időszakban hétfőtől péntekig, naponta 8 és 16 óra között, a Kőbányai Kertvárosi Általános 
Iskola testnevelés óráinak megtartása céljából. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés l. melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 

Intézkedés: A K/42954/112015/II. iktatószámú használati szerződést a Polgármesteri 
Hivatal részéről minden érintett aláírta 2015. december 18-án. Fehér 
Gyöngyi mb. igazgató asszonyt 2015. december 18-án e-mailen értesítettük, 
hogy a szerződés átvehető aláírás céljából. 2016. január 5-én a szerződést 
elvitték, azonban nem kaptuk vissza aláírva. A jogszabályi változásokra 
tekintettel a határozatban foglaltak időközben okafogyottá váltak. 

49/2016. (II. 18.) KÖKT határozat 
a "Kőbányai Komposztálási Program -201 6" elnevezésű pályázat kiírásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Kőbányai 
Komposztálási Program - 20 16" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet 
az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program -
2016" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2015. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
Fő városi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "Kőbányai Komposztálási Program-
20 16" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás 
megkötésére - a 2015. évben megkötött megállapodásban rögzített alapfeltételekkel - a 
komposztáló eszközöket használókkaL 
4. A Képviselő-testület felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a 
komposztáló eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre. 
Határidő: l. pont: 2016. április 30. 

2-4. pont: 2016. december 31. 
Feladatkörében a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 
a Pénzügyi és Gazdasági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A 2016. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében 2016. március 2-án 
meghirdetett pályázatra 98 pályázó összesen 160 komposztáló berendezésre 
nyújtott be igényt. A komposztálási programot a korábbi évektől eltérően 
az FKF Nonprofit Zrt. 2016-tól már nem tudta támogatni, így a pályázók 
részére az Önkormányzat biztosította az összes berendezést, amelyet a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. segítségével vehettek át 
használa tra. 
A komposztálási programban résztvevőkkel az Önkormányzat egyenként 
ötéves időtartamra együttműködési megállapodást kötött, a használóknak 
minden év végén beszámolót kell küldeniük az adott évben a komposztálóha 
helyezett zöldhulladék és a keletkezett komposzt mennyiségéről, valamint 
annak felhasználásáróL A hatodik évtől a pályázók tulajdonába kerülnek a 
berendezések. 
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133/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat 
a Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2016. 
évi Intézkedési Tervről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Terv beszámolóját az l. melléklet szerint 
elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület által elfogadott 2016. évi Intézkedési Tervet a 2016. 
május 3-án kelt levelünkkel továbbítottuk az abban foglalt feladatok 
végrehajtásáért felelős szervezeti egységeknek, illetve a KÓKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft.-nek és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. Az 
Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló a 
Képviselő-testület 2017. márciusi ülésének tervezett napirendjét szerepe l. 

299/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő dr. Huszár Gabriella háziorvos praxisjog 
elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot 
megvásárolni kívánó orvossal, dr. Rácz Sándorral -a praxisjog megszerzését követően- az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint a 300092793-as számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően 
feladatellátási szerződést kíván kötni. 
2. A Képviselő-testület a feladatellátási előszerződés l. melléklet szerinti tartalommal történő 
megkötésére, valamint az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi Il. törvény 2/B. § (l) bekezdésében foglalt, 2. melléklet 
szerinti tartalommal a feladatellátási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert azzal, 
hogy az Önkormányzat az orvosi rendelő használatát térítésmentesen biztosítja dr. Rácz 
Sándor számára a háziorvosi tevékenységen túl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 9. §-ában meghatározott finanszírozási szerződés alapján nyújtandó 
belgyógyászati és gasztroenterológiai ellátás céljaira. 
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti feladatellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a 
PRO PATIENTEM Szolgáltató Betéti Társasággal a 300092793-as számú háziorvosi körzet 
dr. Huszár Gabriella személyes közreműködésével történő ellátása érdekében kötött 
feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert annak igazolására, hogy a 300092793-as 
számú háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok 
háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélküli ellátása területi ellátási érdek. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Intézkedés: Az előszerződés megkötésre került, azonban ezt követően dr. Rácz Sándor 
visszalépett, ezáltal meghiúsult a háziorvos praxisjogának elidegenítése. Dr. 
Huszár Gabriella 2017. május 31-éig ellátja a körzetet, ezt követően az 
önkormányzat feladata a helyettesítés megoldása. 

275/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 35. H. lépcsőház, VII. emelet 95. szám 
alatti lakás elidegenítésre történő kijelöléséről 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 35. H. 
lépcsőház, VII. emelet 95. szám alatti, 41400/19/A/95 helyrajzi számú lakást elidegenítésre 
jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 90%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

364/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 35. H. lépcsőház VII. emelet 95. szám 
alatti lakás elidegenítéséről 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 35. H. 
lépcsőház VII. emelet 95. szám alatti, 41400119/ A/95 helyrajzi számú lakást a bérlő részére 
elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát ll 118 600 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az adásvételi szerződést 2016. december 19-én megkötöttük. 

279/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
Fügedi András Tibor sírkőfaragó bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 
(Budapest X., Kozma utca 7.) kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fügedi András 
Tibor egyéni vállalkozó (adószáma: 65715080-2-42; nyilvántartási száma: 26302883) részére 
a Budapest X., Kozma utca 42518/49 hrsz.-ú, 14 338m2 alapterületű telekingatlan 2271 m2 

nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzése érdekében 2016. szeptember l. napjától 
határozatlan időre bérbe adja az alábbi feltételekkel: 
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a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felrnondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőrnegrnunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 052 Budapest, 
Városház utca 9-11.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, rninden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege ll 00 Ft/rn2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
emelésének jogát fenntartja, 
d) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valarnint közös tulajdon létrejöttéhez, 
e) a bérleti jogviszony bármely okból történő rnegszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közrnűvek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő rnegszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
j) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
g) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
h) a bérlernény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságrnentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő 
felel, 
i) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további 
használatba adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, 
sem ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül; a bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az 
albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felrnondásra 
jogosítja fel a bérbeadót, 
j) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
rnindennernű jogosultság és kötelezettség harmadik szernélyre történő átruházása, 
átengedése, engedrnényezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének rninősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, rnelyek alapján a bérbeadó a szerződést 
azonnali hatállyal [elmondhatja: 

ka) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy jogszabályban meghatározott 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, 
kb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
ke) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
kd) a bérlő a bérlernényt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
ke) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül rnódosí~a, 
Iif) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérlernényen átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
kg) a bérlő rnűködési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
kh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 
harmadik szernélyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérleti szerződést 2016. október 10-én megkötöttük. 

280/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
az AUER-KŐ Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló (Budapest X., Sírkert 
utca 26.) kérelemről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az AUER-KÖ 
Kft.-vel (adószáma: 12325908-2-42, székhelye: 1108 Budapest, Sírkert utca 26.) a Budapest 
X., Sírkert utca 42517/2 hrsz.-ú, ll 958 m2 alapterületű telekingatlan 1079 m2 nagyságú 
részének sírkőfaragó tevékenység végzése érdekében történő bérbeadásáról 2012. július 16-án 
kötött szerződést akként módosítja, hogy a bérbe adott terület nagysága 2016. szeptember l. 
napjától l 079 m2-ről 941 m2-re változik. 
2. A bérleti szerződés l. pont szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérleti szerződést 2016. október 20-án megkötöttük. 

304/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. II. lépcsőház IV. emelet 16. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kéknyelű utca 9. IL lépcsőház IV. 
emelet 16. szám alatti, 41203/32/A/34 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 075 800 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
jogosult részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2016. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az adásvételi szerződést 2016. október 27-én megkötöttük. 

307/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesített 
lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatok kiadásáról 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Hölgy utca 34. fszt. 2. szám alatti, 38967/0/A/2 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
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Hivatala eladó és a Pro Invest Group Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 5., 
cégjegyzékszáma: 07-09-026525, adószáma: 25442687-1-07) vevő között 2016. augusztus 
15. napján 9 100 OOO Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel 
kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Lenfonó utca 6. 3. emelet 15. szám alatti, 42309/37/A/15 helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala eladó és Dohi Dorián Lajos (lakcíme: 1196 Budapest, Rákóczi utca 102.) és 
Zsólyomi Attila (lakcíme: 1188 Budapest, Erdősáv utca 35.) vevők között 2016. augusztus 17. 
napján 12 100 OOO Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban 
él az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolj a. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Harmat utca 184. fszt. l. szám alatti, 4 230911 Ol A/259 helyrajzi szám ú ingatlanra 
vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala eladó és Lányi Kristóf Dénes (lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 2/D A 
lépcsőház II. emelet 7.) vevő között 2016. augusztus 17. napján 9 470 OOO Ft összegű 
vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az Önkormányzatot 
megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolj a. 
4. A Képviselő-testület a 2. és 3. pont szerinti ingatlanok vételárának fedezetét, 21 570 OOO Ft 
összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (IL 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 57. sorának (ingatlanvásárlás) 
terhére biztosítja. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására, valamint 
az adásvételi szerződések megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2016. szeptember 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Ferencváros Önkormányzatát értesítettük a 
Képviselő-testület döntéséről a szükséges nyilatkozatok kiadásával. A két 
lakásra vonatkozó adásvételi szerződést megkötöttük. A lakások 
birtokbavételére 2017. január 9-én került sor. 

325/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 8. szám alatt lévő garázsokkal beépített ingatlan 
más célú hasznosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Állomás utca 8. szám alatti, 39015/3 helyrajzi számú ingatlant lakás célú fejlesztésre 
jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A határozatban megjelölt célok teljesülése érdekében a területbérleti 
szerződéseket 2016. december 31-ével felmondtuk. 
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343/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné 
Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály 
szerinti illetményelemek me ll ett határozott időre 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 
62 800 Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 

és 

azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

344/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a 
Kocsis Sándor Sportközpont igazgatója részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett 
határozott időre 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig 177 200 Ft keresetkiegészítést 
állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

és 

345/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének 
rendezéséről 

(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné 
Lehoczki Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ igazgatója részére a 
jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre 2017. január l-jétől 2017. 
december 31-éig 179 OOO Ft keresetkiegészítést állapít meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az átsorolások elkészültek. 
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355/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2017/2018. tanévre tervezett iskolai 
felvételi körzetek véleményezéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található beiskolázási 
körzettel rendelkező általános iskolák Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2017/2018. 
tanévre tervezett iskolai felvételi körzeteinek kialakítását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A válaszlevelet és a határozatot 2016. november 29-én elektronikus úton 
megküldtük a Budapest Főváros Kormányhivatala részére. 

356/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezéséről 
(13 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mint fenntartó részére a Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetőjének nyilvános 
pályázat útján történő kiválasztását. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A határozatról a kivonatot 2016. november 23-án a Tankerület részéről 
Fehér Gyöngyi átvette. 

357/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka Óvoda 
és a Kőbányai Csodapók Óvoda részére történő térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont üzemeltetésében álló 41447 hrsz.-ú ingatlanon található, Budapest X. kerület, 
Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt, ingyenes használatba adja a 
Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Csodapók Óvoda részére a 201611 7 -es nevelési évre 
testnevelés foglalkozások tartása céljából. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések l. és 2. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A használati szerződéseket a K/3889112/201611I (Kőbányai Csodapók 
Óvoda) és a K/38994/2/201611I (Kőbányai Mászóka Óvoda) iktatószámon 
2016. december 9-én megkötöttük. 
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358/2016. (XI. 17.) határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont Sibrik Miklós úti és Ihász utcai tornatermének, az 
Újhegyi uszodának és a Körösi Nonprofit Kft. tanuszodájának a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére történő 
térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kocsis Sándor Sportközpont 
üzemeltetésében álló 

a) 4144 7 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő, valamint a 
b) 41090/3 hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő, 

tornatermeket az öltözőkkel együtt, 
c) az Újhegyi uszodát és 
d) a Körösi Nonprofit Kft. tanuszodáját ingyenes használatba adja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerület részére 2016. december l-jétől 
december 21-éig, valamint 2017. január 3-ától 2017. június 15-éig terjedő időszakokban 
testnevelés órák tartása céljára. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződések 1., 2. és 3. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A szerződéseket a K/35768/6-8/2016111 iktatószámon 2016. november 29-én 
megkötöttük. 

359/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítványnak (1108 Budapest, Harmat 
utca 196-198.) 50 OOO Ft, 

b) az Arany-Bánya Alapítványnak (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) 100 OOO Ft, 
c) a Harmat 88 Alapítvány a Harmat utcai Iskola támogatására részére (1104 Budapest, 

Harmat utca 88.) 100 OOO Ft, 
d) a Tanulóink Jövőjéért Alapítványnak (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 100 OOO Ft, 

támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A határozatot és a támogatási szerződést az érintett intézmények részére 
2016. december 7-én megküldtük. A támogatási összegeket 2016. december 
6-án átutaltuk. 
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36112016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2008. évi megállapodás végrehajtásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely u. 
Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötendő, a 2008. december 2-án kelt "Megállapodás együttműködés 
lezárásáról" elnevezésű szerződés végrehajtásáról szóló megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a megállapodás keretében az 
építőanyagok átvételével és elszállításával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az 
építőanyagok tárolására. Az építőanyagok az önkormányzati lakások és helyiségek felújítása 
során felhasználhatók. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az átvételre kerülő 

ingatlanrészek nyilvántartásba vételére és kezelésére. 
3. A Képviselő-testület az ügylethez kapcsolódóan az Önkormányzatot terhelő általános 
forgalmi adó fedezetét 6 845 669 Ft összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 
17. során (előre nem látható feladatok tartaléka) biztosítja. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A megállapodást 2016. november 24-én megkötöttük. Az ingatlanok 
tulajdonjog-változása iránti kérelmet benyújtottuk az illetékes Kerületi 
Hivatalhoz. Az ingóságok átadás-átvétele 2016. december 2-án megtörtént, 
amelyeket az S1 telephelyen, a Bánya utca 35. szám alatti 7. számú raktárba 
szállítottuk. Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/45. ügyszámon megtörtént. 

365/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront 
Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére 
történő térítésmentes használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú, 200m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi szám: 41446) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, 
Budafoki út 34/b, adószáma: 18264825-1-43, képviseli: Miletics Marcell intézményvezető) 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
részére raktározás céljára 2016. december L napjától 2017. október 31. napjáig tartó 
határozott időre használatba adja. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi 
díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 5 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: 2016. novernber 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A használati szerződést 2016. december 12-én megkötöttük. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 367/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatában döntött 
az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány közterület
használati ügyében benyújtott méltányossági kérelmérőt 

Intézkedés: A közterület-használati hozzájárulás kiadása a 2016. november 28. napján 
kelt, K/3429114/2016/XXIV számú határozattal megtörtént. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 368/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatában döntött 
a Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti 
méltányossági kérelméről 

Intézkedés: A közterület-használati hozzájárulás kiadása a 2016. november 28. napján 
kelt, K/3968/5/2016/XXIV számú határozattal megtörtént. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 369/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatában döntött 
a Budapest X. kerület, Liget téren található pavilon fennmaradásáróL 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről a kérelmező, illetve a Főpolgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közterület-használati Osztálya a 
K/3901111/2016/XXIV számú 2016. november 24-én kelt levélben kapott 
tájékoztatást. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 

137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
( 16 igen szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 13. §-a, valarnint az állami vagyonról szóló 200 7. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állarn 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi szárnú és a 41332/2 helyrajzi szárnú, 
természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat 
javára történő ingyenes átruházását, valarnint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog 
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törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, 
fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a belterületi utak szilárd 
burkolattal való ellátásához kapott állami támogatási összeg eredményes felhasználásához a 
szükséges engedélyeztetési és kiviteli terveket készíttesse el. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 

és 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

372/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat 
a 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat módosításáról 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről szóló 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozata 
címe és l. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
"a Budapest X., 41332/l és 41302/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 

és 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a 
Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 
41302/2 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok 
tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az 
ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok 
felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés l. 
pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és 
üzemeltetése." 

37/2015. (II. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
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tulajdonában lévő, a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus 
utcában fekvő ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, 
valamint az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlan 
felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi 
közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

és 

298/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41302/2, 41332/l és 41451/3 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus 
utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41302/2, a Budapest X., 41332/l és a Budapest X., 41451/3 
helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja közút építése, a 
segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok 
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az Albert Camus utcát alkotó három állami tulajdonú ingatlan 
tulajdonjogát ismételten megigényeltük, a Kormány döntésére várunk. 

383/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, Kada utca 
98/a szám alatti lakóépület bontásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 98/a szám alatti, 41982/42 
helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépületet bontásrajelöli ki. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlő 
elhelyezését követően intézkedjék a lakóépület lebontásáróL 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
41982/42 helyrajzi számú ingatlan használati viszonyainak rendezése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az ingatlan kiürítésére vonatkozó per még nem zárult le. Pernyertesség 
esetén végrehajtási eljárás is várható. Az épületet csak a kiürítést követően 
lehet lebontani, így a határozat végrehajtása még évekig elhúzódhat. 

94/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti, 42518/24 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant érintő telekalakítás elvégzéséről, magánút létesítéséről és annak 
hasznosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti, 42518/24 hrsz.-ú ingatlannak a T-87439 tételszámú 
vázrajz szerinti megosztását és a megosztást követően újonnan kialakuló 42518/61 hrsz.-ú, 
267 m2 alapterületű kivett magánút nyilvános árverésen történő elidegenítését. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések (változási vázrajz 
földhivatali átvezettetése, forgalmiérték-becslés elkészíttetése, nyilvános árverés 
lebonyolítása) megtéte lére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 42518/24 hrsz.-ú ingatlannak a 
T-87439 tételszámú vázrajzszerinti megosztását követően kialakuló 42518/61 hrsz.-ú, 267m2 

alapterületű kivett magánút elidegenítésére kiírt nyilvános árverés eredményes lefolytatását 
követően az adás-vételi szerződést az árverés nyertesével kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A telekalakítási eljárás befejezését követően kerülhet sor az ingatlan 
árvereztetésére. 

259/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat 
Kőbánya-Kertvárosban forgalmi rend változtatásának kezdeményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti lakossági észrevételeket továbbítsa a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. felé annak érdekében, hogy Budapest X. kerület Kőbánya
Kertvárosban a forgalmi rend a lakossági javaslatoknak megfelelően változzék meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
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Intézkedés: A Budapest X. kerület Kőbánya - Kertváros forgalmi rendjének 
módosítására vonatkozó kérelmet 2015. július 17-én megküldtük a 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek. A Budapesti Közlekedési Központ 
2015. augusztusi válaszlevelében vállalta a kért Hárslevelű utca 
egyirányúsításához és a Rézvirág utcában a közlekedés irányának 
megváltoztatásához szükséges forgalomtechnikai munkák elvégzését. A 
forgalomtechnikai munkák kivitelezését követően a két utcában 
megvalósult a lakosság által kért forgalmi rend. A Városüzemeltetési 
Osztály elkészítette a Hárslevelű és Zöldpálya utcai forgalomcsillapító 
küszöbök és forgalomtechnikai eszközök kiépítéséhez szükséges kiviteli 
tervet. A kivitelezési munkák pénzügyi fedezetének összege a 2017. évi 
költségvetés előzetes tervezetében szerepel. 

317/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a KUN-KÖ Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert utca 9.) rendezésére 
vonatkozó kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bérleti szerződést kössön a KUN-KÖ Kft.-vel (székhely: 6096 
Kunpeszér, Széchenyi utca 9., cégjegyzékszáma: 03-09-115374) a Budapest X., Sírkert utca 
42513/4 hrsz.-ú, 20 988 m2 alapterületű telekingatlan 226 m2 nagyságú részére sírkőfaragó 
tevékenység végzése érdekében 2015. szeptember l. napjától határozatlan időre az alábbi 
feltételekkel: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felmondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 052 Budapest, 
Városház utca 9-11.) által készített, az adott területre vonatkozó fej lesztési j avaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
a bérleti díj összege 1000 Ft/m2/év, amely minden évben a KSH által megállapított 
inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy a Kft. által felhalmozott használatidíj-tartozás a bérleti 
szerződés megkötése előtt kiegyenlítésre kerüljön; 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
j) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
i) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő 
felel, 
j) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további 
használatba adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, 
sem ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül; a bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha 
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az albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra 
jogosítja fel a bérbeadót, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával lehetséges, 
l) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést 
azonnali hatállyal felmondja vagy felmondhatja: 

la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy más jogszabályban meghatározott 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, 
lb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
le) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
ld) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadéi 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
lj) a bérlő bérbeadéi hozzájárulás nélkül a bérleményerr átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen bevonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
ih) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlőjelölt a mai napig nem kötötte meg a szerződést, a jogcím nélküli 
használat miatt kezdeményeztük a terület kiürítését. 

26112016. (VIII. 15.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Programra pályázatot nyújt be azzal a céllal, hogy az l. 
melléklet szerinti helyszíneken sportpark és futókör létesüljön, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat pozitív 
elbírálása esetén a 200 méteres futókör létesítéséhez szükséges önrészként bruttó 4 400 OOO Ft 
összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet 5. sora 
(Pályázatok önrésze) terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat pozitív 
elbírálása esetén a sportparkok előkészítő munkálataihoz bruttó l 500 OOO Ft összeget biztosít 
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a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 21. sora (Előre nem látható feladatok 
tartaléka) terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 
végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázat eredményéről még nem született döntés, jelenleg elbírálás alatt 
áll. 

274/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. III. emelet 43. szám alatt lakás 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 18-20. III. 
emelet 43. szám alatti, 39130/0/A/44 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 92%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőket tájékoztassa 
a lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

363/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 18-20. III. emelet 43. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Körösi Csoma Sándor út 18-20. III. 
emelet 43. szám alatti, 39130/0/A/44 helyrajzi számú lakást a bérlők részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 9 888 160 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az elidegenítési eljárás zajlik, a bérlő 2016. december 20-án nyilatkozott, 
hogy részletfizetéssel kívánja megvásárolni az ingatlant. 
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303/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala részére helyiség ingyenes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Román utca 2. szám alatti, 41796/0/A/6 (100 m2), 41796/0/A/11 (58 m2

) és 
41796/0/A/12 (43 m2

) helyrajzi számú ingatlanokat a Budapest Főváros Kormányhivatala X. 
Kerületi Hivatala bővítése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 1056 
Budapest, Váci utca 62-64.) ingyenes használatába adja. 
2. Az ingatlanok térítésmentesen kerülnek használatba adásra azzal, hogy a használat során 
felmerülő közüzemi díjakat és a tulajdonost terhelő közös költséget a használó köteles 
megfizetni. A használó köteles elvégezni az ingatlanok karbantartását saját költségén. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok átadásával kapcsolatos 
megállapodás aláírására és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. 
Határidő: 2016. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Budapest Főváros Kormányhivatalát értesítettük a Képviselő-testület 

döntéséről. A használati megállapodás tervezetét a Kormányhivatal készíti 
elő, amely még nem érkezett meg. 

329/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. f"óldszint 4. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti, 
39111/0/A/4 helyrajzi számú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 96%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az elidegenítésről szóló előterjesztés a 2017. januári képviselő-testületi ülés 
tervezett napirendjén szerepel. 

348/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 
77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó javaslatról 
(12 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a 
közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi 
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tartózkodás jogellenesnek rninősül círnű 77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. 
rnelléklete az alábbi 5 .14. ponttal egészüljön ki: 
"5.14. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 41062/l helyrajzi szárnú ingatlana 
határvonalától számított l 00 rnéteres távolságon belüli közterület [érintett közterületi 
ingatlanok: Maglódi út 41013 hrsz., Lavotta utca 41055 és 41115/1 hrsz., Pántlika utca 41119 
hrsz., Sörgyár utca 41079/3 és 41054/17 hrsz., Újház utca 41110/41 és 41089/30 hrsz., 
Szentirnrey utca41079/4 és 41099 hrsz., Kiskert utca41089/31 hrsz.]". 
Határidő: 2016. novernber 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének 
kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás 
jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 
módosítására irányuló javaslatot Főpolgármester úr részére 2016. 
december l-jén kelt K/31162/2/2016NIII számú levéllel megküldtük. 

351/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 
2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása" - projekt projektmenedzsment-feladatának 
ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a TÉR KÖZ Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása 
keretében A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt projektrnenedzsrnent
feladatának ellátására megkötött rnegbízási szerződés rnódosítását az l. rnelléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgártnestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A megbízási szerződés előkészítés alatt áll. 

352/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukción 
történő részvételről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapest Főváros Önkormányzata 
által meghirdetett Tér_ Köz "V árasrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex 
rnegújítása" felhívásra pályázatot nyújt be "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. 
ütem" címmel, és felkéri a polgármesteri a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtétel ére. 
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
"V árasrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex rnegújítása" pályázatra 
benyújtandó, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" círnű pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében 131 715 OOO Ft összeget, a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében 
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131 715 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által 
finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

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

Intézkedés: "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" című Tér_Köz 
pályázat benyújtása 2016. november 30-án megtörtént. A Gazdasági és 
Pénzügyi Főosztály gondoskodik az önrész tervezéséről a Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetében. 

353/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a VEKOP-5.3.1-15 pályázati konstrukcióra benyújtott "Kerékpárosbarát 
infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" és "Rákos-patak menti 
ökoturisztikai folyosó" című pályázatok megvalósítására szolgáló konzorciumi 
együttműködési megállapodásokról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" c1rnu pályázati 
konstrukcióra "Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" 
címrnel benyújtott pályázat megvalósítására szolgáló konzorciurni együttműködési 
rnegállapodással, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. rnelléklete szerinti 
tartalmú megállapodás aláírására. 
2. A Képviselő-testület egyetért a VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Budapesten" círnű pályázati konstrukcióra "Rákos-patak rnenti ökoturisztikai folyosó" 
címrnel benyújtott pályázat megvalósítására szolgáló konzorciurni együttműködési 
rnegállapodással, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. rnelléklete szerinti 
tartalmú megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodások aláírása megtörtént. A támogatási 
szerződés aláírása egy hónapon belül várható. 

354/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület Fricsay utcára 
történő elnevezéséről 

(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi szárnú névtelen 
közterület Fricsay utcaként történő elnevezését. 
Határidő: 2016. novernber 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A Képviselő-testület javaslatát, amely szerint az utcaelnevezésre vonatkozó 
javaslatot támogató véleményével terjessze a Budapest Főváros 

Közgyűlése elé, 2016. december l-jén kelt, K/39117/1120161111 számú 
levéllel Főpolgármester úr részére megküldtük. 

360/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a Baptista Szeretetszolgálat támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy a Belügyminisztérium által a közfoglalkoztatotti mintaprogramok 
támogatására kiírt pályázaton való sikeres részvétel esetén, a pályázati támogatási szerződés 
megkötését követően a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhelye: 1111 
Budapest, Budafoki út 34/B, a továbbiakban Szeretetszolgálat) részére a 41786 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlant 
20 évre térítésmentesen használatba adja családok átmeneti otthona megvalósítása céljából. 
2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott feltétellel vállalja, hogy a megvalósítás I. 
ütemében az építészeti, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez, valamint a 
közfoglalkoztatotti mintaprogramban a Szeretetszolgálat számára az önerő biztosításához 
38 millió Ft, a megvalósítás II. üteméhez további 20 millió Ft egyösszegű támogatást biztosít. 
A támogatás folyósításának feltétele a pályázati támogatási szerződések bemutatása, valamint 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szeretetszolgálat között olyan 
ellátási szerződés megkötése, amely alapján a Szeretetszolgálat családok átmeneti otthona 
szolgáltatást biztosít az Önkormányzat részére a támogatási összegnek megfelelő mértékben. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletben 38 millió Ft, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben 20 millió Ft 
tervezéséről gondoskodjék a 2. pontban meghatározott célra. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Baptista Szeretetszolgálat a támogatásról szóló nyilatkozatot megkapta. 
Az önerő biztosításához 38 millió Ft betervezésre került a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. ev1 költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 20/2016. (XII. 16.) 
önkormányzati rendeletbe. Továbbá 20 millió Ft betervezésre kerül a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetbe. A 
Szeretetszolgálat még nem jelzett vissza a pályázat eredményességéről. 
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