
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

J. ~ l · számú előterjesztés 

a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a 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, valamint a további intézkedést igénylő 
határozatokról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 

Az előterjesztés 1. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. 
melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. 

Budapest, 2019. április „ 1t. . 



1. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

2/2019. (1. 17.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 
összegének módosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerü et Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Program" keretében a 200 méteres futókör létesítéséhez szükséges önrész biztosítása céljából a 
18 942 794 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletben az egyéb felhalmozási célú kiadások között az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételének megemelésével. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti előirányzat-módosítás 
végrehajtására, valamint az átmen~ti költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedések megtételér::. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett „Nemzeti Szabaclidös-Egészség Sportpark Program" felhívásra benyújtott és 
támogatást nyert projekt megvalósítására szolgáló konzorciumi és együttműködési 

megállapodások aláírására. 
Határidő : 

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

Intézkedés: Az együttműködési és konzorciumi megállapodásokat aláírás után 
visszaküldtük a Nemzeti Sportközpontok részére. 

10/2019. (1. 17.) KÖKT határozat 
intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42309/73 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. szám alatt 
található Kőbányai Aprók Háza Óvoda épületében lévő szolgálati lakást a lakásgazdálkodásból 
kivonja. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

Intézkedés: Az 1108 Budapest, tjhegyi sétány 5-7. szám alatt található Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda épületében lévő szolgálati lakást 2019. február 11-én kivezettük 
az állományból. 
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14/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 1. szám alatt lévő ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kő'Jányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. ker}let, Szállás utca 11/B alagsor 1. szám alatti, 38431/26/A/1 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetősé 5éről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

15/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 2. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. xerület, Szállás utca 11/B alagsor 2. szám alatti, 38431/26/ A/2 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-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. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

16/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 5. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 5. szám alatti, 38431/26/A/3 
helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetöségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t értesítettük a Képviselő-testület döntéséről, 
és felkértük a további szükséges intézkedések megtételére. A Képviselő
testület a márciusi ülésén döntött az ingatlanok elidegenítéséről. 

17/2019. (1. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület földszint 41. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

( 12 igen, 1 nem szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület 41. szám alatti, 
42428/1/D/43 helyrajzi számú laklst a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az inga:lan vételárát 13 072 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az adásvételi szerződést 2019. március 22-én megkötöttük. 

43/2019. (II. 21.) KÖKT határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat a 
védett építészeti értékek megőrzésének támogatására" pályázati kiírását az 1. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti pályázati kiírást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet hatálybalépését követően tegye közzé. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A pályázat meghirdetésre került az Önkormányzat honlapján, és a felhívás 
megjelent a Kőbányai Hírek márciusi számában is. 

51/2019. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom létesítéséről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület K5bányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Magyar Kerékpáros SzöYetség (székhelye: 1146 Budapest, Szabó József utca 3., 
képviseli: dr. Princzinger Péter elnök) és a Magyar Velodrom Nonprofit Kft. (székhelye: 1103 
Budapest, Hangár u. 1 O.; ügyvezető: Szilasi László Gábor) a Budapest X., Hangár utca 10. 
szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú :ngatlanon velodromot, BMX-crosspályát, valamint KRESZ
oktatópályát létesítsen. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy adjon ki a beruházáshoz tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot, valamin-: tegye meg a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat és 
a Kőbányai Torna Club (székhely.e: 1103 Budapest, Hangár utca 10., képviseli: Eisenkrammer 
Károly elnök) között a Budapest X., Hangár utcában található, 42444/23 hrsz.-ú ingatlan 
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés módosítása érdekében. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. 

66/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az 1. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidő: 2019. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás határidőben közzétételre került az Önkormányzat 
honlapján. 

69/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (40987/2) és (40987/3) helyrajzi számú közterületek Jászberényi 
útról Dreher Antal útra történő átnevezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest 
Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, Jászberényi út (40987/2) és (40987/3) 
helyrajzi számú közterületek Dreher Antal útra történő átnevezését. 
Határidő: 2019. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Hat,5sági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület javaslatát tartalmazó levelet Polgármester úr 2019. 
marcms 29-én aláírta, amely megküldésre került Tarlós István 
főpolgármester úr részére. 

73/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
az Uzsák György által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon 
fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelemről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület K5bányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Népligetben, az Ifjúsági sétány 1. szám alatt található, Uzsák György egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1101 Budapest, Vaskő u. 3. 4. lh. II. 35., adószáma: 66509905-1-42, vállalkozói 
nyilvántartási száma: 35535978) által üzemeltetett büfé funkciójú pavilon további 
fennmaradását nem tartja indokolt:iak, mert a pavilon megtartása nem áll összhangban azon 
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fejlesztési szándékokkal, amelyek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára 
magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek 
megfelelő biztosítása, valamint a Népliget megújítása, melynek során elérhetővé válik, hogy 
Budapest legnagyobb, legzöldebb, családbarát városi parkja betöltse a főváros rekreációs és 
kulturális életében az adottságainak megfelelő szerepét. 
2. A Képviselő-testület nem jaYasolja Budapest Főváros Önkormányzata részére az 1. pont 
szerinti közterület-használat engedélyezését. 
Határidő: 20 : 9. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: A HF0/139/12/2019 számú, 2019. március 29-én kelt levéllel Uzsák György, a 
HF0/139/13/2019 számú, 2019. március 29-én kelt levéllel a Főpolgármesteri 
Hivatal tájékoztatást kapott a döntésről. 

78/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a PENSIO 
Magyarország Kft.-vel (székhe~ye: 1191 Budapest, Hofherr Albert u. 20-22., adószáma: 
26202972-2-43 , cégjegyzékszáma: 01-09-307579, képviseli: Kürti Csaba ügyvezető) 

közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszünltetéséhez hozzájárul azzal, hogy a közös megegyezéssel 
történő megszüntetésre a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában lefolytatott eredményes 
közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szolgáltatási szerződés hatályba lépésével 
egyidejűleg kerüljön sor. 
2. A Képviselő-testület felkér i a polgármestert, hogy az 1. pont végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közétkeztetésre v,Jnatkozó közbeszerzési eljárást a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság áprilisi rendkívüli ülésén indíthatja meg. 

85/2019. (III. 21.) KÖKT határ!lZat 
a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeknek a Magyar Triatlon Szövetség részére történő használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatt található, 453 m2 és 602 m2 alapterületű helyiségeket 
(helyrajzi szám: 41089/7) a Magya Triatlon Szövetség (székhelye: 1076 Budapest, Szinva utca 
4. fszt. 2., nyilvántartási száma: 01-07-0000041 , adószáma: 19240613-2-42, képviseli: dr. 
Bátorfi Béla elnök) részére iroda, valamint raktározás céljára 2019. április 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felrr_ondási idő kikötésével használatba adja. 
2. Az 1. pont szerinti helyiségek térítésmentes használatra kerülnek átadásra azzal, hogy a 
felmerülő közüzemi díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2019. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A szerződést 2019. március 28-án megkötöttük. 

86/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Bódi Imréné közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Bódi Imréné, a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel 2019. március 31-ei hatállyal 
megszünteti, egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentum elkészült, 
a közalkalmazott és a munkáltató 2019. március 27-én aláírta. 

87/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó 
megbízásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kő"Jányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sztudva Mónikát 
megbízza a Kőbányai Kincskeresök Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2019. áprifü l-jétől 2019. július 31-éig terjedő határozott időre. 
2. A Képviselő-testület az intézményvezető garantált illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése, a magasabb vezetői pótlékát az Önkormányzat 
által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékáról szóló 39/2019. (II. 21.) KÖKT 
határozat szerint határozza meg, egyben felkéri a polgármestert a munkajogi intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Hmnánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: A magasabb vezetiH teendők ellátásával kapcsolatos kinevezésmódosítás 
elkészült. A közalkal,mazott és a munkáltató a dokumentumot 2019. március 
27-én aláírta. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § 
alapján vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz a B206 
Változásbejelentési kérelmet megküldtük. 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ, LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

18/2019. (1. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti, ~61 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/72) a 
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért K,5zhasznú Egyesület [ székhelye: 1108 Budapest, Mádi utca 
173., nyilvántartási száma: 01-02-D09482, adószáma: 18173644-1-42, képviseli: Edényi László 
elnök) részére tanoda üzemeltetése céljára 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig tartó 
határozott időre használatba adja. 
2. A helyiség térítésmentes haszná~atra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi díjakat 
a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2019. február 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesületet értesítettük a Képviselő-testület 
döntéséről. A bérbeadói dokumentum alapján június 30-ig kell megkötnie a 
bérleti szerződést az ügyfélnek. 

52/2019. (II. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Téglavető utca 36. szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerUet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverésen 
értékesíti a Budapest X., Téglavető utca 36. szám alatt található, 41267/17 hrsz.-ú ingatlant. 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja 
meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 69 OOO OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 12 OOO OOO Ft, 
e) a vevő a vételárat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül 
köteles megfizetni, 
d) az ingatlannak a vevő részére történő birtokba adására a teljes vételár beérkezését követő 
5 munkanapon belül kerül so:-, 
e) az ingatlanon az építkezést a birtokátruházást követő egy naptári éven belül meg kell 
kezdeni azzal, hogy a kötelezettség nemteljesítése esetére a vevő köteles az Önkormányzat 
javára visszavásárlási jogot engedni a szerződés szerinti vételár 90%-ának megfelelő 
visszavásárlási áron, 
j) amennyiben a pályázó gazdasági társaság, akkor az a szerződés hatálybalépéséig köteles 
a székhelyét vagy telephelyé: Kóbányára bejelenteni. 

3. A Képviselő-testület felkéri 2.. i:olgármestert az árverés lebonyolítására. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes árverést követően az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármeste1i, hogy az árverés nyertese számára biztosítsa a 
Budapest Főváros Kormánynivatala V. kerületi Hivatala BP-05/07/00759-70/2016. 
ügyiratszámon kiadott jogerős építési engedélye tekintetében a jogutódlást. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatot kiírtuk., a jelentkezési határidő 2019. április l-jén lejárt. Az 
április 3-án megtartott licit eredményes volt. A 69 millió forintos kikiáltási ár 
helyett a vételár végül 81,2 millió forint lett. A szerződéskötés előkészítése 
megkezdődött. 

74/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szent György Plébánia felújítása céljából támogatás nyújtásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szent György Plébánia (1104 Budapest, Sörgyár utca 73/ A) részére 4 OOO OOO Ft egyszeri 
támogatást nyújt. A támogatás fedezetére 2 OOO OOO Ft-ot átcsoportosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányza: 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11. 22.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklet 61. sora (Kőbányai Szent György Plébánia működési célú 
támogatása), valamint 2 OOO OOO Ft-ot a 12. melléklet 26. sora (Képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 

átcsoportosítására és a költségve-:ési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamir_t a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azcnnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPF0/243-3/2019 iktatószámon 
megtörtént, a támogatási szerződés előkészítése zajlik. 

76/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy 
Sportágválasztó, BBU Sportrenc.ezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére 2 OOO OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 4. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka). 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az · 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges in-:ézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPF0/243-5/2019 iktatószámon 
megtörtént. A szerződés előkészítése megkezdődött. 

79/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 33. szám alatti ingatlannak a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközség részére történő ingyenes tulajdonba adásáról 
(14 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással - 1 fő érintettség révén nem szavazott) 
1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Halom utca 33. szám alatti, 4146)/21 hrsz.-ú, 4757 m2 alapterületű, 139 672 225 Ft könyv 
szerinti értékű ingatlant a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, 
Ihász utca 15.) részére - a Magyaország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontj:1 szerinti önkormányzati feladat (óvodai ellátás) elősegítése 
érdekében, óvoda építése, műkö:ltetése céljára - ingyenesen tulajdonba adja az alábbi 
feltételekkel: 

a) az Egyházközség vállalja, hogy a 4+2 csoportos óvoda ütemezett építési engedélyét és a 4 
csoportos ütemre a végleges használatbavételi engedélyt legkésőbb 2020. december 31. 
napjáig, az óvoda működési engedélyét pedig legkésőbb 2021. május hónapban megszerzi; 
b) amennyiben az Egyházközség 2020. szeptember 30-áig nem kezdi meg az építési 
munkálatokat, akkor az üres ingatlan tulajdonjogát ingyenesen köteles az Önkormányzatra 
átruházni; 
e) az Egyházközség kötelezettséget vállal arra, hogy elsőbbséget biztosít a kerületi 
lakóhellyel vagy kerületi lakcímmel rendelkező gyermekek részére az intézményi felvétel 
során; 
d) az Egyházközség kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjog megszerzésétől számított 
15 évig az ingatlant nem idegenJi el és a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, ennek 
érdekében az Önkormányzat javára 15 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba; 
e) az Egyházközség az átruházJtt vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a 
Képviselő-testületnek; 

j) az ingyenes vagyonátadással kapcsolatos valamennyi (köz)terhet az Egyházközségnek kell 
viselnie. 

2. A Képviselő-testület felhatab1azza a polgármestert a tulajdonjog ingyenes átadásáról szóló 
megállapodás megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Osztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület határozatáról tájékoztattuk a Budapest-Kőbányai 
Református Egyházközséget, a szerződés előkészítése az általuk megbízott 
ügyvédi iroda bevonásával megkezdődött. 

80/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Gergely utca 63. szám alatti ingatlan 781 m2-nyi telekrészének a Kelet
Pesti Tankerületi Központ részére történő ingyenes használatba adásáról szóló 
megállapodás módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú, 1333 m2 alapterületű ingatlan 781 m2-nyi 
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telekrészének ingyenes használatba adásáról szóló, a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) a KSbányai Kada Mihály Általános Iskola udvarának bővítése 
céljából megkötött megállapodást oly módon módosítja, hogy az ingyenes használtra átadott 
telekterület nagysága 781 m2-rcl 533 m2

- re változik. A megállapodásnak az érintett 
módosítással nem érintett részei nem változnak. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megkötött használati megállapodás 
módosítására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület határozatáról tájékoztattuk a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központot és a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskolát, a szerződés 
módosítása zajlik. 
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