
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

"')·f<? • számú előterjesztés 

Előterje.$ztés 

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 a lejárt határidejű végrehajtott határozatokról és a 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. június" ll" 
l. C .... 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

282/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat 
az Európai Unió LIFE programján történő részvételről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy részvételével az Európai Unió LIFE programjának keretében pályázat kerüljön 
benyújtásra "iPlanTo" 'Integrated Planning Toolkit for Urban Heat Island Adaptation' címmel 
és vállalja a 27 254 500 Ft összegű saját forrás biztosítását. A pályázat keretében a Rákos
patak kőbányai szakaszán rekreációs park létesül a 40907/7 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú telken. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti pályázat és 
mellékletei aláírására. 
Határidő: 

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

Intézkedés: A pályázat a 2017. februári döntés alapján nem részesült támogatásban. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 336/2016. (X. 20.) KÖKT határozatában döntött 
az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 92. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséről. 

Intézkedés: A Kőbányai Önkormányzat mint a legmagasabb vételárat ajánló árverési 
vevő 2017. április 25-én tette meg ajánlatát. Az ingatlanárverési 
jegyzőkönyv a Kőbányai Önkormányzat részéről 2017. május 2-án 
aláírásra került, a vételár pedig 2017. május 9-én banki átutalással 
kiegyenlítésre került az eljáró önálló bírósági végrehajtó részére. Az önálló 
bírósági végrehajtótól kapott tájékoztatás szerint egy magánszemély 
végrehajtási kifogást nyújtott be az árverési jegyzőkönyv ellen a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságra, amelynek jogerős elbírálásáig a Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonosként nem kerülhet bejegyzésre az ingatlan
nyilvántartásba. 

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 árosrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex 
megújítása" felhívásra pályázatot nyújt be "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. 
ütem" címmel, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 
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2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz 
"Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" pályázatra 
benyújtandó, "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" című 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 
131 715 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Fő város 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 pályázatról 2017 áprilisában döntött a Fővárosi Közgyűlés, a pályázat 
200 OOO OOO Ft összegű csökkentett támogatásban részesült. A pályázat a 
2017. évben nem igényel forrást. 

29/2017. (II. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati 
felhívásról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatására 2 millió forint összegben. 
2. A Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek 2017. évi sportcélú támogatásáról szóló 
pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését 
követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat 
honlapján. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletben a forrás biztosított. A pályázati felhívást az 
Önkormányzat honlapján közzétettük, valamint a Sportszövetség e-mailben 
értesítette a tagszervezeteket a pályázati lehetőségrőt A benyújtási 
határidőig 15 pályázat érkezett. A Humánszolgáltatási Bizottság a 142/2017. 
(IV. 25.) HB határozatában döntött a kőbányai sportegyesületek 2017. évi 
sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról. 

3 



65/2017. (III. 23.) KÖKT határo:r~t 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Pályázat a 
védett építészeti értékek megőrzésének támogatására" pályázati kiírását az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az l. pont szerinti pályázati kiírást tegye 
közzé. 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás közzététele megtörtént. 

66/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Újhegyi sétány környezetében létesítendő közvilágítási hálózatok 
tulajdonjogának átruházásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Újhegyi sétány komplex közterület-megújítása keretében a Bányató utca és Gergely utca 
közötti szakaszon, valarnint a Harmat utca és Mádi utca közötti szakaszon létesítendő 
közvilágítási hálózatok tulajdonjogát térítésmentesen átruházza Budapest Főváros 
Önkormányzata részére. A Képviselő-testület a beruházások során elbontásra kerülő 
közvilágítási eszközök maradványértékét maximum bruttó 3 793 34 7 Ft összegben a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet ll. mellékletének 39. sora terhére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az ingyenes vagyonátruházásról szóló nyilatkozatot kiadtuk. 

82/2017. (IV. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Állomás utca 1-25. szám alatti társasház közgyűlésén a szavazati 
jog gyakorlásáról 
(ll igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Állomás utca 1-25. szám alatti társasház 2017. április 20. napján tartandó 
közgyűlésén a közgyűlési meghívó mellékletét képező előterjesztésben feltüntetett 2-
14/2017.04.20. közgyűlési határozati javaslatokra "igenne l" szavaz. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az l. pontban 
foglaltak szerint járjon el. 
3. A Budapest X. kerület, Állomás u. 1-25. szám alatti társasház által tervezett beruházás 
megvalósítása esetén a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges fedezet 
biztosításáról gondoskodjék. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/3. ügyszámon megtörtént. A közgyűlésen 
a Kőbányai Vagyorakezelő Zrt. jelen ''Olt. Érdemi döntés a közgyűlésen nem 
született, mivel a tulajlioc.nsok m:m képviseltették magukat kellő arányban. 
A pályázat beadási határideje időközben lejárt, további közgyűlés 

megtartása e témában okafogyottá vált. 

87/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nek- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága által ellenőrzött 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 
2016. évi beszámolóját, üzleti jelentését és könyvvizsgálói jelentését az l. melléklet szerinti 
tartalommal, amely szerint 
a) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: 
2 069 606 eFt, 
b) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi mérleg szerinti eredménye: 2 226 eFt, elfogadja, 
és a mérleg szerinti eredményt eredménytartatékba helyezi. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mint alapító a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolója és üzleti jelentése 
elfogadásával egyidejűleg igazolja, hogy a társaság vezető tisztségviselője a 2016. üzleti 
évben tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása mellett és a társaság 
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a felmentvényt 
Szabó László vezérigazgató részére megadja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

az aljegyző 

Intézkedés: A Képviselő-testület elfogadta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi 
mérlegbeszámolóját, a közzététel megtörtént. 

92/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
"A Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" c1mu, 
KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbányai 
Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt Bölcsőde energetikai megújítása" című, KEHOP-5.2.9-16-
20 16-00062 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátásával a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 
2. A Képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződést a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötötttik 

96/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladatellátási szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló feladatellátási szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását 
az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírás ára. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

2017. május 30. 
az aljegyző 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

97/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és aKÓKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között fennálló közhasznú szerződés módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az l. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. május 30. 
az aljegyző 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

Intézkedés: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződéseket 2017. május 
24-én mindkét fél aláírta. 

98/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, 
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2016. évi szakmai és számviteli beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, 
kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentését elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a H W1 '!::Í!·;;;;,~;! J t;áltatási F ő.~sztái y ,vezető j e 

a Kőbányai Szivárvány Nunprofit Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A Kft. tájékoztatása a Képviselő-testület döntéséről megtörtént 

10112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai 
beszámolóját jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2016. évre 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját, az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 
77 005 OOO Ft főösszeggel, eredménykimutatását -566 OOO Ft mérleg szerinti eredménnyel, 
kiegészítő mellékletét és könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja, és a mérleg szerinti 
veszteséget az eredménytartalék sorra helyezi. 
3. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak az Újhegyi Közösségi Ház bútorai beszerzéséről szóló elszámelását 
a fel nem használt támogatási összegre, 2 252 577 forintra vonatkozó visszautalási 
kötelezettség mellett elfogadja. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőrösi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A határozatot 2017. május 8-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kolturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kiadtuk. A Kft. a fel nem használt 
támogatási összeget 2017. április 27-én visszautalta. 

104/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ számára álláshely biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
számú körzetben az egészségügyi alapellátás biztosításával 2017. június l-jével a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízza meg. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 300092793-as 
számú egészségügyi alapellátási körzetben az asszisztensi feladatok ellátása céljából a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát 188,8 főben határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 
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Intézkedés: Az engedélyezett létszám változását a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a 
nyilvántartásában ~~lel',t:~!:.;. Az as..;.-:i:~:t:t~Psi feladatok ellátására a Bárka 
Kőbányai Humánszulgáltató Központ álláspályázatot ír ki. 

105/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központtal kötendő munkamegosztási 
megállapodásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ között kötendő munkamegosztási megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az l. pont szerinti munkamegosztási megállapodás 
megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: A munkamegosztási megállapodást 2017. május 5-én megkötöttük. 

106/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kékvirág Óvoda részére államháztartáson kivüli támogatás átvételének 
jóváhagyásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány a Kőbányai 
Kékvirág Óvoda részére 789 576 forint támogatást nyújtson. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A támogatás 2017. május 10-én megérkezett. 

109/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát 
érintő átszervezés véleményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) az l. Megnevezés részben az 1.1. Hivatalos neve alcímben a "Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola" szövegrész helyébe a "Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény" szöveg lép, 
b) a 4. Típusa részben a "közös igazgatású köznevelési intézmény" szövegrész helyébe az 
"egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény" szöveg lép, 
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c) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.5. címben az "egységes 
gyógypedagógiai, módszertani fe!<1d::t ::.~!~7;. gy·)gyp('dagógusi hálózat)" szövegrész helyébe 
az "egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat, utazó 
konduktori hálózat)" szöveg lép. 
2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

és 

110/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 
átszervezés véleményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részbe~ a 6.1.2. iskola maximális létszáma alcímben 
az "1000 fő" szövegrész" helyébe az "l 0 50 fő" szöveg lép, 
b) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.3. intézményegységenkénti maximális 
létszáma alcímben a "Székhelyen: 613" szövegrész helyébe a "Székhelyen: 663" szöveg lép. 
A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Kelet-Pesti Tankerület részére a határozatokról a kivonatokat 2017. 
május 4-én megküldtük. 

111/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosítását támogatja az alábbiak 
szerint: 
a) a szakmai alapdokumentum "2. Feladatellátás helyei" pont 2.2.19.1. alpontjában az "ll08 

Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az "ll06 Budapest, Keresztúri út 
7-9." szöveg lép, 

b) a szakmai alapdokumentum "6. Köznevelési és egyéb alapfeladata" pont 6.20. alpontjában 
az "ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 7 6-78." szövegrész helyébe az "ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9." szöveg lép, 

c) a szakmai alapdokumentum "7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való 
rendelkezés és használat joga" pont 
ca) 7.20. alpontjában az "ll08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az 
"1106 Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg, 
cb) a 7.20.1. alpontjában a "41089/6" szövegrész helyébe a "39210/10" szöveg és 
cc) a 7.20.2. alpontjában a "471,6 nm" szövegrész helyébe az "582,54 nm" szöveg lép. 

2. A Képviselő-testület a feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrész felújításához szükséges forrást a Budapest Főváros 
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X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról 
és pénzmaradványáról szóló önkormány;~ati rendelethen biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a 3119. ügyszámon megtörtént A Belső
Pesti Tankerület részére 2017. május 4-én a határozati kivonatot 
megküldtük. Az átköltözéssei kapcsolatos alaprajz és műszaki tartalom 
egyeztetése megtörtént, a pályáztatást megkezdtük 

112/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Oktatási Hivatallal történő együttműködésről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási 
Hivatallal 2020. augusztus 31-éig történő együttműködésről szóló megállapodást az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodást 2017. május ll-én megkötöttük 

115/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 
( 13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére 
200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 4. 
sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) 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 szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/13. ügyszámon megtörtént. A támogatási 
szerződést 2017. június 6-án ·megkötöttük. 
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121/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőt.2aya! út 57-b3. 1:zám a!atti ingatlan egy részének 
bérbeadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 helyrajzi számú ingatlanból l 963 m2 

nagyságú területet a HUNNIA Cirkusz Park Kft. (székhelye: 7900 Botykapeterd, Zrínyi utca 
13., cégjegyzékszáma: 02-09-082199, adószáma: 25548549-1-02, képviseli: Németh József 
ügyvezető) részére cirkuszi előadások megtmiása, lakókocsik elhelyezése és ideiglenes 
menazséria működtetése céljából 2017. m~jus 2. napjától 2017. május 7. napjáig tartó 
határozott időre bérbe ad. 

2. A Bizottság a terület bérleti díját 80 OOO Ft összegben határozza meg. 
Határidő: 2017. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A területbérleti szerződést 2017. május 2-án megkötöttük. 

122/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a háziorvosi ügyelet biztosítása érdekében feladatátadási szerződés kötéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Felnőtt 
háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az Inter-Ambulance 
Zrt.-vel az l. melléklet szerinti tartalommal feladatátadási szerződést köt az egészségügyi 
alapellátás részét képező felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő általi finanszírozása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatátadási szerződés - a 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő megbízási szerződés megkötését 
követő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A feladatellátási szerződés megkötöttük. 

123/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Szent László Gimnázium tornatermének felújításához szükséges TAO-támogatás 
biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelemről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X: kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) a Budapest X. 
kerület, Körösi Csoma Sándor út 28-34. szám alatti, 39182 hrsz.-ú ingatlanon álló Szent 
László Gimnázium tornatermének felújítása céljából a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be. A Képviselő-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy a Kelet-Pesti Tankerületi Központ hozzájáruló nyilatkozatot adhasson 
ki ahhoz, hogy a Magyar Állam az elnyert támogatás, de legfeljebb 68 833 682 forint erejéig, 
15 év időtartamra önálló jelzálogjogot jegyeztethessen be az ingatlan-nyilvántartásba az 
ingatlaura a felújításra kerülő tornaterem sportcélú hasznosításának biztosítása érdekében. 
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Határidő: a:o1nnal 
Feladatkörében érintett: ;, r'űénítészi Gs~Hy v;:~zetője 

és 

124/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Zsíros Tibor Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítéséhez szükséges TAO
támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelemről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) a Budapest X. 
kerület, Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon álló Zsíros Tibor 
Kosárlabdacsarnok lelátójának korszerűsítése céljából a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján pályázatot nyújtson be. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot, hogy 
a Magyar Állam az l. pontban meghatározott ingatlaura a korszerűsítésre kerülő 
kosárlabdacsarnok sportcélú hasznosításának biztosítása érdekében az ingatlannyilvántartásba 
az elnyert támogatás, de legfeljebb 13 355 701 forint erejéig, 15 év időtartamra önálló 
jelzálogjogot jegyeztethesserr be. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A hozzájáruló nyilatkozatokat kiadtuk 

125/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Kőfaragó és Műkőipari Szövetkezet Kft. bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló 
(Budapest X. kerület, Sírkert utca) kérelemről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőfaragó és 
Műkőipari Szövetkezet Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Fiumei út 10-12., adószáma: 
118684797-2-42; cégjegyzékszáma: 01-09-680518) részére a Budapest X. kerület, Sírkert 
utca 42517/2 hrsz.-ú, ll 958 m2 alapterületű telekingatlan 2207 m2 nagyságú részét 
sírkőfaragó tevékenység végzése céljából 2017. május l. napjától határozatlan időre az alábbi 
feltételekkel bérbeadja: 
a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól, amelyet bármelyik fél indokolás nélkül hat 

hónap felmondási idővel írásban felmondhat, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve (sír)kőmegmunkálással 
kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (1052 Budapest, Városház utca 9-ll.) által 
készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban foglalt területfelhasználási 
koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat 
írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege 1100 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 
jogát fenntartja, 
d) a bérleti díjat havonta utólag kell megfizetni, 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és fóldhasználati 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 

12 



visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármi!yöt t•~r~;ésre, tv;Abl···" ~lhe:yczésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a földttrilkLre eiővásáuási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
hatályban 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 az albérlő, további használó 
a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli albérletbe adás, 
használatra átengedés azonnali hatályú írásbeli 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 bocsátása 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 írásban [elmondhatja: 
la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy 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, bérbeadói hozzájárulás 
nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása nélkül 
módosítja, 
lj) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményerr átalakítást vagy bármilyen egyéb 
építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a bérlővel 
szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
fh) 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 bérleti szerződést 2017. május 22-én megkötöttük. 

134/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található 42137/85/A/10 hrsz.-ú 
teremgarázs 2118-ad tulajdoni hányadával kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozat kiadásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
L Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Gergely utca 108/C szám alatt található, 42137/85/A/10 hrsz.-ú teremgarázs 2118-ad 
tulajdoni hányadára vonatkozó, a Koczka Klára eladó, valamint dr. Herke Miklós és dr. Bene 
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Beáta vevők között 2017. április 7-én 850 OOO Ft vételáron létrejött ingatlan-adásvételi 
szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzrttnt megille:tő elővásárlási jogról lemond. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgúrt.1C3tert a ::;;;ilkséges nyilatkozat kiadására. 
Határidő: az,:-;.;:.,1al 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az elővásárlási jogróllemondó nyilatkozatot kiadtuk. 

135/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
Cseh Sándorné közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kérelmének 
elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Cseh 
Sándorné, a Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 30.§ (4) bekezdése alapján felmentéssel 2017. december 29-ei 
hatállyal megszünteti. 
2. A Képviselő-testület Cseh Sándorné részére 2017. augusztus 30-ai hatállyal címzetes 
igazgatói pótlékot állapít meg 17 712 Ft/hó összegben, a munkavégzés alóli mentesítés 
2017. augusztus 30-ától 2017. december 29-éig tartó idejére l 586 560 Ft összegű távolléti 
díjat és 349 043 Ft szociális hozzájárulási adót biztosít. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék és távolléti díj 
kifizetésére 2017. évben l 457106Ft (1194 348 Ft személyijuttatás +262 758 Ft szociális 
hozzájárulási adó) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (ll. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. 
sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek 
tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges és a munkaügyi 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. április 29. 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/16. ügyszámon megtörtént. A határozat 
szerinti felmentést, valamint a címzetes igazgatói pótlékról szóló kinevezést 
elkészítettük, kézbesítettük. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos 
elszámolás a munkavégzés alóli mentesítést megelőző héten történik. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 136/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatában döntött 
a Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelmérőt 

Intézkedés: A Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola részére a 2017. május 4-én 
kelt, K/21607/1/2017/XXIV ügyiratszámú határozattal - a képviselő

testületi döntésben foglaltak szerint - kiadtuk a közterület-használati 
hozzájárulást. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 

296/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén új 
fizetőparkolási övezet bevezetésének előkészítéséről 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fizetőparkolási 
rendszert vezet be a Budapest X. kerület, Üllőiút-Ceglédiút-Bihari utca- Balkán utca
Somfa köz- Zágrábi utca- Gém utca- Fogadó utca- Száva utca által határolt területen azzal 
a feltétellel, hogy a Budapest Főváros Közgyűlése a Budapest főváros közigazgatási területén 
a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. 
rendeletében dönt a terület várakozási övezetté nyilvánításáróL 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a fizetőparkolási rendszer 
bevezetéséhez szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervet. 
Határidő: 2017. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A Budapest Főváros Közgyűlése a Budapest főváros közigazgatási területén 
a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletében a területet várakozási övezetté 
nyilvánította. Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervet a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. készítteti. 

6/2017. (1. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Vaspálya utca 42151/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Vaspálya utca 42151/7 hrsz.-ú, 13 466m2 alapterületű ingatlan8774m2 nagyságú részének 
parkolás céljára történő használatba adására pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 
a) a bérleti szerződés 2017. január l-jétől határozatlan időre szól, hat hónap felmondási idő 

kikötésével, 
b) a bérleti díj összege legalább 830 Ft+Áfa/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj 
emelésénekjogát fenntartja, 
c) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a bérelt terület visszaadására, a bérlő kártalanításra, bármilyen térítésre nem tarthat 
igényt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, 
valamint, hogy eredményes pályázat esetén a bérleti szerződést a pályázat nyertesével kösse 
meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
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Intézkedés: A pályázat eredményesen zárult, jelenleg a szerződés megkötése van 
folyamatban a legjobb ajánhltot tett pályázóvaL 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 75/2017. (III. 23.) KÖKT határozatában döntött 
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról. 

Intézkedés: A Hungexpo Zrt. részére a 2017. április 7-én kelt, K/15366/2/2017/:XXIV 
ügyiratszámú határozattal kiadtuk a közterület-használati hozzájárulást a 
képviselő-testületi döntésben megállapított díjtételleL 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 80/2017. (III. 23.) KÖKT határozatában döntött 
Erdei Napsugár kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapításáról. 

Intézkedés: Erdei Napsugár részére a 2017. április 4-én kelt, K/5211/6/2017/XXIV 
ügyiratszámú határozattal kiadtuk a közterület-használati hozzájárulást a 
képviselő-testületi döntésben megállapított díjtételleL 

9112017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekthez kapcsolódó miniprojektek 
forrásának biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai és 
Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület részére a Kőbánya iránytűje 
miniprojektre és a TÉR_ KÖZ projekt záró programsorozatára 8 23 7 460 Ft összegű 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére, 
valamint az l. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/11. ügyszámon megtörtént. A Kőbányai 
Vasutas TÖREKVÉS M. K. Kulturális-Szabadidő Egyesület a 
rendezvényeket már megvalósította. Az elszámolás előreláthatóan egy
másfél hónapot vesz igénybe. 

107/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat saját 
forrásának biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív elbírálása esetén az 
Újhegyi lakótelep belső útjai, azaz a Harmat utca- Tavas utca- Bányató utca- Újhegyi sétány 
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által határolt területen belüli utak (helyrajzi szám: 42309/58, 42309/122) felújítása pályázati 
cél megvalósulása érdekében a szükséges 0nrész r~ndelkezésre bocsátása céljából bruttó 129 
994 370 Ft összeget biztosít a Budap:-;;:t Főváro, j~. k~rület Kőbányai Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet ll. melléklet 36. 
(Útfelújítási program), valamint 53. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános 
forgalmi adója) sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatot határidőre, 2017. május 2-án benyújtottuk, a Magyar 
Államkincstár 2017. május 15-én hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot. A hiánypótlást határidőre, 2017. május 19-én 
teljesítettük. 

108/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázaton történő 
részvételről és a saját forrás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 42309/19 helyrajzi 
szám ú, Újhegyi sétány 17-19. szám alatti óvoda és bölcsőde épületében található konyha 
felújítása céljából, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat. 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat pozitív 
elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából bruttó 37 500 003 Ft összeget biztosít 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. (Bevételkiesés tartaléka) sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatot határidőre, 2017. május 9-én benyújtottuk, a Magyar 
Államkincstár 2017. május 22-én hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot. A hiánypótlást határidőre, 2017. május 25-én 
teljesítettük. 

113/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek 
Völgye Nonprofit Kft. részére 10 OOO OOO Ft támogatást nyújt támogatási szerződés keretében 
a 27. Művészetek Völgye Fesztiválon Kőbánya Udvar létrehozása és programokkal való 
megtöltése céljára a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvet~s; rcndc;.~ten t5'té.n5 átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a tmuvgatási s.;:erziJdés aláírására. 
Határidő: amn.nal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügy Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3114. ügyszámon megtörtént. A támogatási 
szerződés elkészült egyeztetve a szerződő féllel, jelenleg aláírás alatt van. 

117/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya 
területi ellátási kötelezettsége módosításának kezdeményezéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság 
lakóhelyhez közeli ellátáshoz fűződő jogára tekintettel kezdeményezi a fekvőbeteg-szakellátási 
kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek módosítását akként, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház- és Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya területi ellátási 
kötelezettsége terjedjen ki Budapest X. kerületére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgáriDestert a szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó 
ellátási területek módosítása iránti kérelem Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál történő 
benyújtására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A területi ellátási kötelezettség módosítására vonatkozó kérelmet 2017. 
május 19-én benyújtottuk az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz. 

118/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok számára díszoklevél és emlékérem adományozásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban részt vevő, illetve egykor részt vett, a címzetes főorvosi cím 
használatára jogosult háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére díszoklevelet 
és emlékérmet adományoz. 
2 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díszoklevelek és emlékérmek 
Semmelweis-nap alkalmából történő átadására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A díszoklevél és emlékérem adományozására 2017. július 4-én kerül sor, 
jelenleg az ezzel kapcsolatos előkészítő, szervezési feladatokat végezzük 
(meghívó küldése, oklevél és érem rendelése). 
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133/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bolgár ntc~ 12. fiHdszint 4. szám alatt lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség elidegenítésre történ•) kijelöléséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 12. földszint 4. szám alatti, 
41774/0/A/4 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2017. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A helyszíni szemle 2017. május 22-én megtörtént Az értékbecslés elkészült, 
jelenleg a bérlő nyilatkozatára várunk. Az elidegenítésről szóló előterjesztés 
a 2017. júniusi képviselő-testületi ülés tervezett napirendjén szerepel. 
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