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tájékoztatóról 

Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Mötv. 42. §-ában meghatározott 
kivételekkel hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 
e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, ugyanakkor a 
kiadmányozási jog átruházása történhet alpolgármesterre, valamint a Polgármesteri Hivatal 
vezető vagy ügyintéző köztisztviselőjére. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 3. melléklete tételesen meghatározza a polgármester átruházott hatásköreit, ezen 
túlmenően egyes önkormányzati rendeletek tartalmaznak polgármesterre átruházott 
hatásköröket. Mivel a Képviselő-testület a 2019. november 7-ei alakuló ülésén módosította az 
SZMSZ-t, amely módosítás érintette a 3. mellékletet is, az előterjesztés 1. melléklete taiialmazza 
az addig hatályos rendelkezéseket a polgármester átruházott hatáskörei tekintetében. 

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről szóló 467/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 1. 
mellékletében a decemberi ülésnap tervezett napirendjén szerepel a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató. 

Az SZMSZ 82. § e) pontja szerint a polgármester feladata különösen a Képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben végzendő feladatainak ellátása, amelyekről a 2019. év (2019. január 1-
jétől november 30-áig terjedő időszak) vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 
30.) önkormányzati rendelet 23. § c) pontja alapján tízmillió forintot meg nem haladó 
nettó forgalmi értékű ingatlan vagyonelem bérbeadása körében döntöttem: 

a) 35 magántulajdonú garázs alatti földterület , illetve gépkocsibeálló bérbeadásáról, 
b) 13 magántulajdonú garázs alatti földterület öröklés alapján töiiénő bérbeadásáról, 
e) 4 udvarterület bérbeadásáról, 
d) 3 ingatlamész bérbeadásáról. 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013 . (V. 
3 0.) önkormányzati rendelet 15. § c) pontja alapján tízmillió forintot meg nem haladó 
vagyonelemként három ingatlan értékesítéséről döntöttem: 

a) a Budapest X., Kozma utca 42518/66 hrsz.-ú, 570 m2 alapterületű magánút 
elidegenítéséről a 3B Scientific Europe Kft. részére 6 300 OOO Ft+ áfa áron, 

b) a Budapest X. , 42518/61 hrsz.-ú, 269 m2 alapterületű magánút elidegenítéséről a 
Fővárosi Vízművek részére 2 990 OOO Ft+ áfa áron, 

e) a Budapest X. , Szlávy utca 42053 hrsz.-ú ingatlan 59 m2-nyi területrészének és 
Budapest X. , Szlávy utca 42054/2 hrsz.-ú ingatlan 12 m2-nyi részének 
elidegenítéséről és telekalakítás révén hozzácsatolásáról a Bartók György 



tulajdonában álló Budapest X. , Szlávy utca 42072 hrsz.-ú ingatlanhoz 146 OOO Ft
os és 59 OOO Ft-os áron. 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 
30.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése, valamint a 26/A. § (1) bekezdése 
alapján egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása körében 294 tulajdonosi nyilatkozatot adtam 
ki, ebből: 

a) a közművekkel kapcsolatos nyilatkozat: 145, 
b) társasházi döntéselőkészítő nyilatkozat: 85 , 
e) jelzálogjog bejegyzését kérő vagy törléséhez hozzájáruló nyilatkozat: 6, 
d) egyéb tulajdonosi nyilatkozat: 70. 

4. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése alapján szolgálati jellegű lakás bérbeadásról 
16 alkalommal döntöttem. 

5. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012 . (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 18 . § (3) bekezdése alapján 165 személlyel létesítettem új 
lakásbérleti jogviszonyt. 

6. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapján 2 esetben adtam hozzájárulást 
önkormányzati bérlemény helyreállítási határidejének meghosszabbítására. 

7. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése alapján 1 esetben adtam hozzájárulást 
önkormányzati bérleményben történő értéknövelő beruházáshoz (fűtéskorszerűsítési 

munkálatokhoz). 

8. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése alapján 8 esetben adtam hozzájárulást 
befogadáshoz. 

9. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3 0. § (1) bekezdése alapján 1 esetben adtam hozzájárulást 
önkormányzati tulajdonban álló lakás albérletbe adáshoz. 

10. A lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján döntöttem 

a) 22 helyiség három hónapot meg nem haladó határozott időtartamú bérbeadásáról, 
b) 6 garázs/tárolóhely bérbeadásáról. 

11. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(7) bekezdése alapján a költségvetési 
előirányzatok módosítása vonatkozásában 664 döntést hoztam. 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján az átmenetileg szabad 
pénzeszközök vonatkozásában 20 pénzintézeti betétbe helyezés, 5 értékpapírvásárlás, 
valamint 13 értékpapíreladás iránt intézkedtem. 
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13 . A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján 2148 várakozási hozzájárulást adtam ki. 

14. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) 
bekezdése alapján a közterület-használattal kapcsolatos eljárások során első fokon 
átruházott hatáskörben 410 döntést hoztam. (A döntések részletezését az előterjesztés 2. 
melléklete tartalmazza.) 

15. A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. 
§ (2) bekezdése alapján a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő 
teljesítmény elismeréseként 283 társasház és családi ház részére adományoztam Tiszta 
udvar, rendes ház, 10 szervezet részére Tiszta, rendezett Kőbányáért, továbbá 43 
magánszemély részére Virágos Kőbányáért elismerő címet. 

16. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, 
10-17. §-ai és 19. §-a alapján szociális ellátásokról, valamint az 5. § (1) bekezdése és 25. 
§-a alapján babakelengye-támogatásról, továbbá a nevelési-oktatási intézményekben 
biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről 
szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a és 6.§ (2) bekezdése alapján egyedi 
étkezési kedvezményről összesen 5538 ügyben hoztam a kérelemnek helyt adó, 96 
ügyben elutasító határozatot. (A döntések részletezését az előterjesztés 3. melléklete 
tartalmazza.) 
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § és 26. § 
bekezdése szerint egyéb támogatások biztosításáról döntöttem. A rendelet 26. § (1) 
bekezdése alapján összesen 1600 kőbányai lakcímmel rendelkező személy részére 
biztosítottam 7000 Ft értékű tartós élelmiszerekkel teli ajándékcsomagot, melyet 
ünnepélyes keretek között vehettek át az érintettek. A rendelet 26. § (2) bekezdése 
alapján 2019. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általános iskolás- és 
középiskolás-korú tanulóknak - összesen 4558 fő részre - utalvány formájában 5 OOO Ft 
támogatást nyújtottam 

17. Az SZMSZ 3. melléklet 2. pontja alapján 521 esetben kötöttem szerződést az 
Önkormányzat költségvetéséről és a zárszámadásáról szóló rendeletben meghatározott 
forrás felhasználása tárgyában. 

18. Az SZMSZ 3. melléklet 3. pontja alapján 3 esetben döntöttem olyan programhoz, 
akcióhoz történő csatlakozásról, amelynek a forrása az önkormányzat költségvetéséről 
szóló rendeletben rendelkezésre állt, nevezetesen a Virágos Magyarországért, a Virágos 
Konyhakertek és az Európai Mobilitási hét országos rendezvényekhez tfüiénő 
csatlakozásról. 

19. Az SZMSZ 3. melléklet 5. pontja alapján 3 esetben döntöttem az egészsegugyi 
alapellátás biztosítása érdekében kötött megbízási szerződések módosításáról, 1 esetben a 
rendelési idő , illetve 2 alkalommal a helyettesítő orvos személyének megváltozása miatt. 

20. Az SZMSZ 3. melléklet 6. pontja alapján 6 esetben döntöttem háromszázezer forintot 
meg nem haladó összegű egyedi támogatás iránti kérelem elbírálása tárgyában összesen 
1 201 OOO Ft összegben. (A döntések részletezését az előte17·esztés 4. melléklete 
tartalmazza.) 
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21. Az SZMSZ 3. melléklet 9. pontja alapján 5 önkormányzati költségvetési szerv 
pedagógiai programját és 1 házirendet véleményeztem. 

22. Az SZMSZ 3. melléklet 10. pontja alapján véleményeztem az Önkormányzat által 
fenntarott 17 óvoda 2019/2020. nevelési évre szóló munkatervét. 

23 . Az SZMSZ 3. melléklet 11. pontja alapján jóváhagytam az Önkormányzat által 
fenntaiiott 17 óvoda beiskolázási tervét. 

24. Az SZMSZ 3. melléklet 18. pontja alapján meghatároztam az óvodai beiratkozások 
időpontját 2019. április 23-24. napjára. 

25. Az SZMSZ 3. melléklet 20. pontja alapján engedélyeztem az óvodai csoport 
átlaglétszámtól, valamint maximális létszámtól való eltérését 11 óvoda vonatkozásában, 
összesen 43 csoportot érintően . 

26. Az SZMSZ 3. melléklet 21. pontja alapján döntöttem az óvodák és a bölcsődék nyári, 
illetve téli zárva tartásáról. 

27. Az SZMSZ 3. melléklet 23. pontja alapján döntöttem a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, amely alapján a Képviselő
testület a 2019. november 21-ei ülésén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló 347/2019. (XI. 21.) határozatban döntött az 
ösztöndíjak biztosításáról 41 diák részére összesen 2 175 OOO Ft értékben. 

28 . Az SZMSZ 3. melléklet. 24. pontja alapján a képviselő-testületi döntések előkészítése 
érdekében a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése kapcsán 63 
esetben döntöttem ingatlan-értékbecslés megrendeléséről. 

29. Az SZMSZ 3. melléklet. 27. pontja alapján 17 esetben adtam ki jelzálogjog és 
elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti engedélyt az első lakásingatlan szerzéséhez 
korábban nyújtott önkormányzati kamatmentes lakáscélú önkormányzati hitel 
visszafizetése miatt. 

30. Az SZMSZ 3. melléklet 29. pont a) alpontja alapján 5 esetben adtam előzetes 

tájékoztatást a készülő településrendezési eszköz készítéséhez (a Józsefváros 
Településfejlesztési Koncepciója; a Budapest Főváros XIX. kerület, Vak Bottyán utca -
Derkovits Gyula utca - Wesselényi utca - Móricz Zsigmond utca - Simonyi Zsigmond 
utca - Kisfaludy utca - Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-53/B) - Hunyadi 
utca - Üllői út - Mátyás király utca - Ady Endre út - Rákóczi utca páratlan oldala -
Nagykőrösi út - Méta utca - Kolozsvár utca - kerülethatár - Ferihegyi repülőtérre vezető 
út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat; a Budapest IX. kerület 
Ferencváros, Timót utca és környéke kerületi építési szabályzata; a Budapest IV. kerület 
Újpest, István út - Tavasz utca - Mártírok útja - Munkásotthon utca által határolt tömböt 
érintő TSZT 2017- és FRSZ-módosítás és a Budapest Főváros Településszerkezeti Terve 
és Budapest Főváros Rendezési Szabályzata felülvizsgálatának vonatkozásában), továbbá 
a 29. pont e) alpontja alapján 6 esetben döntöttem a településrendezési eszköz 
véleményezését követően a beérkezett vélemények elfogadásáról a X. kerületi építési 
szabályzatok kapcsán. 
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31. Az SZMSZ 3. melléklet 31. pontja értelmében felülvizsgáltam a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat és a 9/2018. (I. 25.) KÖKT 
határozat alapján létrejött együttműködési megállapodások változatlan tartalommal 
történő hatályban tartására tettem javaslatot, amelyet a Képviselő-testület a 2019. január 
17-ei ülésén a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek 
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról szóló 3/2019. (I. 17.) KÖKT határozattal egyhangúlag 
elfogadott. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2019. december „ J.1'· 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. bó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet az előte,jesztéshez 

Az SZMSZ 2019. november 7-én 10 óráig hatályos 3. melléklete 

3. melléklet a 31/2011 . (IX 23.) önkormányzati rendelethez 

A polgármester átruházott hatásköre 

1. Pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési megállapodást köt. 

2. Megköti az Önkormányzat költségvetéséről és a zárszámadásáról szóló rendeletben 
meghatározott forrás felhasználásáról szóló szerződést. 

3. Dönt a költségvetési forrást nem igénylő , illetve az olyan programhoz, akcióhoz történő 
csatlakozásról, amelynek a forrása az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben 
rendelkezésre áll. 

4. Dönt a szerződésnek a lényeges tartalmát nem érintő , a szerződő felek adataiban 
bekövetkező változás, valamint a jogutódlás következtében szükséges módosításáról. 

5. Dönt az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött megbízási szerződéseknek 
a rendelési idő, illetve a helyettesítő orvos személyének megváltozása miatti módosításáról, 
amem1yiben a feladat ellátásában ténylegesen közreműködő orvos személye változatlan. 

6. Az alapítvány kérelme kivételével dönt a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű 
egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról, ide nem értve a polgármesternek a költségvetési 
rendeleten belül az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó jogkörét. 

7. Benyújtja az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez szükséges hozzájárulás iránti 
kérelmet. 

8. Jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szerv, valamint a gazdasági társaság 
szervezeti és működési szabályzatát, illetve gyakorolja az azzal kapcsolatos egyetértési jogot, 
továbbá jóváhagyja a gazdasági társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét. 

9. Egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program, házirend és a szervezeti és működési 
szabályzat azon rendelkezése tekintetében, amelyből a fenntartóra, illetve működtetőre 

többletkötelezettség hárul, továbbá gyakorolja a működést meghatározó dokumentumok 
ellenőrzésével kapcsolatos jogokat. 

10. Véleményezi az óvodák munkatervét. 

11. Jóváhagyja a továbbképzésre kötelezett személyt foglalkoztató költségvetési szerv 
továbbképzési tervét. 

12. Gyakorolja a jogszabályban meghatározott egyetértési jogot az önkormányzati 
költségvetési szervek vezető-helyettesének kinevezéséhez. 

13. Az alapítványi pályázat kivételével fenntartói hozzájárulást, illetve támogató 
nyilatkozatot ad ki az intézmény költségvetési többletforrást nem igénylő pályázaton töiiénő 
részvételéhez, illetve az ezzel összefüggő intézkedés megtételéhez. 

14. Egyetértési jogot gyakorol az óvodákat érintően az országos pedagógiai-szakmai 
ellenőrzésben részt vevő szakértő kijelölésében. 

15. Véleményezi a kormányhivatal köznevelési intézményekre vonatkozó ellenőrzési tervét. 

16. Véleményezi az oktatásért felelős miniszter által készített köznevelés-fejlesztési tervet. 
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17. Évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és 
oktatás iránti igényt a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával az érintett 
első óvodai nevelési évre, valamint első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében. 

18. Meghatározza az óvodai beiratkozások időpontját. 

19. Bizottságot szervez, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát. 

20. Engedélyezi az óvodai csoport átlaglétszámtól, valamint maximális létszámtól való 
eltérését. 

21. Dönt az óvodák és a bölcsődék nyári és téli zárva tartásáról. 

22. Elbírálja a szülői szervezet jogainak megsértése miatt benyújtott fellebbezést. 

23. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról. 

24. Ingatlan-értékbecslést készíttet. 

25. Kijelöli az Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítése érdekében a lakóingatlan 
árverését követően szándéknyilatkozat megtételére jogosult személyt. 

26. Elbíráija a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező családoknak az 
Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítésére irányuló kérelmeit. 

27. Az első lakásingatlan szerzéséhez nyújtott önkormányzati kamatmentes kölcsön 
folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott önkormányzati hatásköröket, valamint indokolt esetben fizetési könnyítést 
engedélyezhet. 

28. Elbírálja a közalkalmazottak lakáscélú támogatásának visszafizetésével kapcsolatos 
kérelmeket, valamint indokolt esetben fizetési köm1yítést engedélyezhet. 

29. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet szerint 

a) tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról, valamint a településrendezési és a rendezést befolyásoló 
egyéb tervekről, 

b) véleményezi az érintett települési önkormányzat esetében a településfejlesztési 
koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a településrendezési terve 
elkészült tervezeteit, valamint 

e) dönt a településrendezési eszköz véleményezését követően beérkezett vélemények 

elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességéről. 

30. Dönt a kutyafuttató, a kutyaürülék-gyűjtő, a hulladéksziget és a közhasználatú illemhely 
helyszínéről és telepítéséről , valamint a kutyasétáltatásra kijelölt útvonal kijelöléséről. 

„31. Felülvizsgálja a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, és 
javaslatot tesz a módosítására. 

32. Dönt a telepítendő fás szárú növények fajtájáról és az ültetés helyéről. 
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2. melléklet az előte1jesztéshez 

A közterület-használattal kapcsolatos eljárások során átruházott polgármesteri 
hatáskörben hozott döntések a 2019. január 1. és november 30. közötti időszakban 

1. Közterület-használati hozzá.iárulás körében hozott döntések száma 
1.1. Közterület-használat körében hozott határozat 
1.1.1. Hozzájárulás 297 
1.1.2. Elutasítás 13 
1.1.3. Díjfizetésre és eredeti állapot helyreállítására kötelezés 34 
1.1.4. Hozzájárulás megszűnésének megállapítása 5 
1.1.5. Saját hatáskörben kijavítás, módosítás, visszavonás 15 
1.2. Közterület-használat körében hozott végzés 
1.2.1. Hiánypótlásra/nyilatkozattételre felhívás 14 
1.2.2. Áttétel 14 
1.2.3 . Eljárás megszüntetése 3 
1.2.4. Szakértő kirendelése 2 
1.2.5. Végrehajtási eljárásban hozott végzés 1 
1.2.6. Idéző végzés 3 

Döntések száma összesen 410 

3. melléklet az előte,jesztéshez 

A szociális ellátással kapcsolatos eljárások során átruházott polgármesteri hatáskörben 
hozott döntések a 2019. január 1. és november 30. közötti időszakban 

1. Pénzbeli szociális ellátások Megállapító Elutasító határozatok 
határozatok száma száma 

1.1. Települési támogatás (rendkívüli) 3575 55 
1.2. Települési támogatás lakhatáshoz 762 4 
1.3. Települési támogatás temetéshez 131 8 
1.4. Települési támogatás hátralék- 12 0 
rendezéshez 
1.5. Települési támogatás gyógyszer- 538 12 
támogatáshoz 
1.6. Rendszeres települési támogatás 39 13 
1.7. Települési támogatás elemi kárra 2 0 
2. Természetbeni szociális ellátások 
2.1. Köztemetés 109 0 
3. Eevedi étkezési kedvezmény 2 0 
4. Babakelengye támogatás 368 4 

Döntések száma összesen 5538 96 



4. melléklet az előte1jesztéshez 

A háromszázezer forintot meg nem haladó összegű egyedi támogatás iránti kérelem 
elbírálása tárgyában átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések 

a 2019. január 1. és november 30. közötti időszakban 

A támogatás 

E Az költségvetési 
,e,: ügyirat fedezetének a N A támogatott neve/megnevezése A támogatás jogcíme, célja "' iktató- helye ... 
0 

CF1 száma A támogatás (költségvetés 
összeee melléklet, sor) 

A 2019. 06. 17-22 közötti , 

KC0/441 
az Oswegon, a Genius 

1. 
-2/2019 

Varga Ákos Márk Olympiadon tö1ténő rész- 300 OOO Ft 
vétel költségeinek támoga-
tása. 

KC0/296 
A Rekordkísérlet Napja 

2. 
-2/2019 

Podiart Sportegyesület rendezvény lebonyolítá- 215 OOO Ft 
sának támogatása. 

KC0/296 
A Rekordkísérlet Napja 

3. 
-3/2019 

Podiart Sportegyesü let rendezvény lebonyol ítá- 286 OOO Ft 
sának támogatása. 
Egynapos kirándulás támo- 3/2019. (II. 22.) 

KC0/333 
Bajcsy Kórház, Kőrös i Csoma 

gatása (az autóbuszbérlés 
önkormányzati 

4. Sándor Kőbányai Kulturális 200 OOO Ft rendelet 12. 
/2019 

Központ, Stroke Klub 
és a belépőjegyek költsé- melléklet 7. sor 
ge ivel). 
Az Erdélyben élő magyar 

KC0/206 
anyanyelvű fiatalok részére 

5. 
/2019 

Rákóczi Szövetség meghirdetett 11 Beiratkozási 100 OOO Ft 
ösztöndíj program" támoga-
tása. 
A Törekvés Nyugdíjas Klub 

KC0/466 
Kőbányai és Vasutas Törekvés Idősek Világnapja program-

6. 
/2019 

M .K. Kulturális-Szabadidő jávai kapcsolatos művészeti 100 OOO Ft 
Egyesület tevékenységének támogatá-

sa. 
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