
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

llG; . számú előterjesztés 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló jelentésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghozott döntések alapján a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő
testületet. 

Vezetői döntés alapján javaslatot teszek továbbá egy képviselő-testületi határozat 
részleges visszavonására. Az előterjesztés 1. melléklete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezéséről 
szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat módosítására vonatkozó határozattervezetet, 
2. melléklete a módosításra javasolt határozatot (a továbbiakban: határozat) és a határozat 
4. pontja visszavonásának indokolását, a 3. melléklet a végrehajtott, további intézkedést 
nem igénylő határozatokat, míg a 4. melléklet a lejárt határidejű és további intézkedést 
igény lő határozatot tartalmazza. 

II. llatásvizsgálat 

A Képviselő-testületnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) 
KÖKT határozata 4. pontjának visszavonásával az ingatlanrendezésnek a határozatban 
korábban meghatározottól eltérő megoldása is vizsgálható, illetve végrehajtható. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdo~ában lévő egyes 
ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KOKT határozat 4. 
pontjának visszavonása - folyamatban lévő hatósági eljárás hiányában - további 
intézkedést nem igényel. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. január 17. 
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1. melléklet az előterjesztéshez 
 
 

Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (I. 23.) KÖKT határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat  

módosításáról 
 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok 
helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 4. pontját 
visszavonja. 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 5. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére.”. 
 

 
2. melléklet az előterjesztéshez 

 
A MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT HATÁROZAT ÉS A HATÁROZAT 4. PONTJA 

VISSZAVONÁSÁNAK INDOKOLÁSA 
 

 
134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok helyzetének rendezéséről 
(10 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Hős utca 
15/A-B szám alatti társasház magántulajdonban álló albetétei kisajátítását megelőző, ahhoz 
szükséges intézkedések megtételét. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtását követően azon társasházi albetétek 
vonatkozásában, amelyek adásvétele meghiúsul, elrendeli a kisajátítási eljárás megindítására 
vonatkozó kérelem benyújtását. 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan 1. melléklet szerinti, 
a kisajátítást követő sportcélú hasznosítását. 
4. A Képviselő-testület a Budapest X., 41447 helyrajzi számú Csajkovszkij park közcélú 
hasznosítása, az ingatlan magántulajdonban lévő tulajdoni hányadának megszerzése érdekében 
elrendeli a kisajátítási eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtását. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1., 2. és 4. pont végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:    folyamatos 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

               a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 
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A visszavonás indokolása: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat hosszú idő óta 
fennálló célja a Budapest X. kerület, 41447 helyrajzi számú Csajkovszkij park területének 
rendezése. A park ingatlanának jelentős része az Önkormányzat tulajdonába került, kisebb 
tulajdoni hányada azonban magántulajdonban van. A Képviselő-testület érintett döntése a 
magántulajdonú ingatlanrész kisajátítását rendelte el tekintettel arra, hogy az ingatlanrész 
megvásárlásáról a felek nem jutottak megegyezésre, és a közparki funkció kiterjesztése, illetve az 
osztatlan közös tulajdonból eredő korlátok megszüntetése nem látszott egyéb módon 
biztosíthatónak. 
 
A magántulajdonú ingatlanrésszel kapcsolatban a fentiekkel ellentétben megfogalmazódott az az 
elképzelés, hogy az ingatlan fővárosi és kerületi területrendezési eszközzel történő leválasztása 
és a közparki funkció helyett a park használatát támogató hasznosítás lehetővé tétele 
elkerülhetővé tenné a magántulajdon kisajátítását. Erre tekintettel a kisajátítás elrendelésére 
irányuló döntés visszavonása javasolt. 
 

 

3. melléklet az előterjesztéshez 
 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 
 
 
121/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2019. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő:  2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Intézkedés: A döntésről az intézmény értesítése megtörtént. 
 
 
129/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló 
rekortán pálya önrészének átcsoportosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében a Medveszőlő utcai játszótéren 
(Hrsz: 42094/8 és 42094/14) kisméretű rekortán-pálya megvalósításához biztosított önrész 
fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 19. soráról (Farkasalma-Medveszőlő 
utca MLSZ pályázat önrésze) átcsoportosítja a beruházási kiadások közé. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/243-13/2019 iktatószámon megtörtént. 
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197/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát 
2019. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint három álláshellyel csökkenti 2 633 817 Ft 
személyi juttatás és 535 945 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A Képviselő-testület a visszavont 3 169 762 Ft 
összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek 
tartalékába rendezi. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Kincskeresők Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát 
segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember 1-jétől a 2. melléklet 
szerint állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Kincskeresők Óvoda költségvetéséből a csoportmegszűnés 
miatt bruttó 134 042 Ft dologi előirányzatot és bruttó 53 382 Ft felhalmozási előirányzatot 
visszarendez a Bevételkiesés tartalékába. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2019. 
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.  
Határidő:  pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1. 
                                                  munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda vezetője 

 
Intézkedés: Az intézményt a határozatról májusban értesítettük. Az előirányzat 
átcsoportosítása a GPFO/243-47/2019 iktatószámon megtörtént, az Óvodák 
létszámleépítésével kapcsolatban a Jegyzői Főosztály feladatkörébe tartozó 
kötelezettségvállalás-nyilvántartás módosításra került a létszámmal és az előirányzat-
csökkenéssel. 
 
 
198/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Mászóka Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mászóka Óvodában a pedagógus, a nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak 
álláshelyszámát 2019. szeptember 1-jétől az 1. melléklet szerint négy és fél álláshellyel csökkenti 
3 389 846 Ft személyi juttatás és 694 546 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg. A Képviselő-testület a 
visszavont 4 084 392 Ft összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett 
bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Mászóka Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, 
valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember 1-jétől a 2. melléklet szerint 
állapítja meg.  
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Mászóka Óvoda költségvetéséből a csoportmegszűnés miatt 
bruttó 134 042 Ft dologi előirányzatot és bruttó 53 382 Ft felhalmozási előirányzatot visszarendez 
a Bevételkiesés tartalékába. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Mászóka Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2019. 
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.  
Határidő:                    pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1. 

                  munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett:     a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Mászóka Óvoda vezetője 

 
Intézkedés: Az intézményt a határozatról májusban értesítettük. Az előirányzat 
átcsoportosítása a GPFO/243-48/2019 iktatószámon megtörtént, az Óvodák 
létszámleépítésével kapcsolatban a Jegyzői Főosztály feladatkörébe tartozó 
kötelezettségvállalás-nyilvántartás módosításra került a létszámmal és az előirányzat-
csökkenéssel. 
 
 
 
199/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Mocorgó Óvodában engedélyezett álláshelyek számáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember 1-
jétől az 1. melléklet szerint két álláshellyel csökkenti 1 402 838 Ft személyi juttatás és 288 454 
Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának visszarendezésével 
egyidejűleg. A Képviselő-testület a visszavont 1 691 292 Ft összeget a Közalkalmazottak és 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát segítő, 
valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2019. szeptember 1-jétől a 2. melléklet szerint 
állapítja meg 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetéséből a csoportmegszűnés miatt 
bruttó 268 084 Ft dologi előirányzatot és bruttó 106 764 Ft felhalmozási előirányzatot 
visszarendez a Bevételkiesés tartalékába. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2019. 
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat.  
Határidő:       pénzügyi feladatok: 2019. szeptember 1. 

                   munkaügyi intézkedések: 2019. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 

 
Intézkedés: Az intézményt a határozatról májusban értesítettük. Az előirányzat 
átcsoportosítása a GPFO/243-49/2019 iktatószámon megtörtént, az Óvodák 
létszámleépítésével kapcsolatban a Jegyzői Főosztály feladatkörébe tartozó 
kötelezettségvállalás-nyilvántartás módosításra került a létszámmal és az előirányzat-
csökkenéssel. 
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201/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan ingyenes használatba 
adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 1-jétől 
2020. május 31-éig a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. (1237 Budapest, Temetősor 183720 hrsz.) 
részére ingyenes használatba adja a Budapest X. kerület, Bebek utca 1. (41404 hrsz.) szám alatti 
telekingatlant és a rajta található épület földszinti, 193 m2 ingatlanrészét tárolás és irodai, ügyeleti 
tevékenység végzése céljából. A használat ideje alatt a Kft. köteles a kiszámlázott közüzemi 
díjakat megfizetni. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő:   2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 
    a Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 
 
Intézkedés: A Budapest X. kerület, Bebek utca 1. szám alatti telekingatlan ingyenes 
használatba adásáról szóló szerződést megkötöttük a Segítő Angyalok Állatmentés Kft.-vel. 
 
 
325/2019. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 helyrajzi számú ingatlan 5 041/55 941-ed tulajdoni 
hányadára vonatkozó, a KALOR-CENTER Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Noszlopy utca 16/b, 
cégjegyzékszáma: 01-09-079863, adószáma: 10624263-2-42) eladó és a European Lighting 
Design Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Kézai Simon utca 13/b, cégjegyzékszáma: 01-09-288272, 
adószáma: 25772733-2-43) vevő között 2019. szeptember 11. napján 240 000 000 Ft + ÁFA 
vételáron létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási 
jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat kiadására. 
Határidő:                                                 2019. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett:                          a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
és 

 
326/2019. (IX. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Albertirsai út 2. szám alatti, 39206/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról 
(11 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Albertirsai út 2. szám alatti, 39206/27 helyrajzi számú ingatlan 9 379/886 552-ed 
tulajdoni hányadára vonatkozó, a CÉDRUS A-2000 Kkt. „f.a” [székhelye: 1163 Budapest, 
Vámosgyörk utca 58., cégjegyzékszáma: 01-03-024204, adószáma: 28044848-2-42, képviseli 
Szabó Árpád felszámolóbiztos mint a Ratis Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.) 
felszámoló szervezet által kinevezett felszámolóbiztos] eladó és az OTR Kft. (székhelye: 1106 
Budapest, Fehér út 3., cégjegyzékszáma: 01-09-737634, adószáma: 13484918-2-42, képviseli: 
Teráz Béla ügyvezető) vevő között 187 500 000 Ft vételáron megkötendő adásvételi szerződéssel 
kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat kiadására. 
Határidő:                                                                 2019. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett:                                          a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: Az elővásárlási jogról történő lemondásra vonatkozó nyilatkozatok kiadásra 
kerültek. 
 
 
343/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
Papp Zoltánnak a Hős utcai ingatlan kisajátítások tárgyú interpellációjában foglaltak 
kivizsgálására bizottság kijelöléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Közjóléti 
Bizottságot Papp Zoltánnak a Hős utcai ingatlan kisajátítások tárgyú interpellációjában foglaltak 
kivizsgálására. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: A bizottság tagjainak megválasztása megtörtént, és az albizottság eddig két 
ülést tartott. 

 
 

344/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok 
ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról szóló 23/2017. (II. 23.) KÖKT határozata 
és a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások módosításáról szóló 
9/2018. (I. 25.) KÖKT határozata alapján létrejött együttműködési megállapodásokat változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 

Intézkedés: A kőbányai nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása megtörtént a működési 
feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló képviselő-testületi döntésről.  

 
 
345/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló 
rekortán pálya önrészének módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében a Medveszőlő utcai játszótéren 
(hrsz.: 42094/8 és 42094/14) kisméretű rekortán pálya megvalósításához a 306/2018. (VIII. 30.) 
KÖKT határozatával biztosított önrészen túl, további 2 838 426 Ft forrást biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
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Feladatkörében érintett:  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
    a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/243-52/2019 iktatószámon megtörtént. 
A módosított támogatási szerződés aláírása, valamint az önrészen felül biztosítandó  
2 838 426 Ft átutalása határidőn belül megtörtént. A pálya kivitelezési munkáinak 
megkezdésére várhatóan 2020 tavaszán kerül sor. 
 
 
346/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Félúton 
Alapítvánnyal (1172 Budapest, Liget sor 26.) szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
valamint szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására – 2020. január 1-jétől 2024. december 
31-ig tartó időtartamra – kötendő ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Félúton Alapítvánnyal kötendő ellátási 
szerződés fedezetére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében bruttó 7 300 000 Ft összeg 
tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: Az ellátási szerződést megkötöttük. 
 
 
347/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázat keretében a 2019/2020. tanév 
második és a 2020/2021. tanév első félévének időtartamára 10 hónapon keresztül havi 5 000 Ft 
ösztöndíjat biztosít  

1.  Csépe Lili, 
2.  Niazi Hila, 
3.  Niazi Atel, 
4.  Toldy Laura, 
5.  Varga Leila, 
6.  Chu Duy Trong, 
7.  Valcsák Adrienn, 
8.  Sipos Ditta, 
9.  Sipos Cintia, 
10.  Farkas Veronika Sára, 
11.  Molnár Boglárka, 
12.  Kerekes Hunor, 
13.  Buzás Ágnes, 
14.  Majsai Melinda, 
15.  Hadamcsik Enikő, 
16.  Hadamcsik Emőke, 
17.  Halmai Tamás, 
18.  Varga Viktória, 
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19.  Köves Renáta, 
20.  Szegedi Tímea, 
21.  Baráth Gergő Ferenc, 
22.  Gál Kinga, 
23.  Rigó Barnabás, 
24.  Rózsa Sándor, 
25.  Apáthy Réka Lili, 
26.  Taskovics Dóra, 
27.  Antalóczy Zsófia, 
28.  Antalóczy Máté, 
29.  Neurohr Zsolt Barnabás, 
30.  Weeber Kolos Balázs, 
31.  Weeber Katalin Rebeka, 
32.  Jenővári Péter Bálint, 
33.  Kőrösi Péter, 
34.  Horváth Patrícia, 
35.  Rácz Roland, 
36.  Vajda Dániel, 
37.  Rudolf Tamara, 
38.  Selmeci László Ödön, 
39.  Nyulasi Dániel Martin, 
40.  Bangó Izrel Ábrahám és 
41.  Vígh Lídia 

részére. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Szekera Éva által benyújtott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
pályázat hiányosan került benyújtásra, ezért a pályázata érvénytelen. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2 175 000 Ft tervezéséről gondoskodjék. 
Határidő: 2019. december 6. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 

 
Intézkedés: A döntés rögzítése az EPER-ben (Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszer) határidőben megtörtént, a pályázók értesítése szintén e 
rendszeren keresztül valósult meg.  

 
 

348/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézet részére támogatási szerződés keretében  
10 538 174 Ft támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(Polgármester általános tartaléka) terhére a kijáró házi gyermekorvosi ügyelet biztosításában részt 
vevő gépjármű beszerzéséhez.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés 
megkötésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 
házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására a 0-14 év életkor közötti lakosságszám 
figyelembevételével a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére 100 Ft/fő/hó 
összeget terveztessen be.  
Határidő:                                                  azonnal 
Feladatkörében érintett:                           a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
                                                         a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/243-53/2019 iktatószámon megtörtént. 
A támogatási szerződés megkötésre került, és a támogatási összeg átutalása megtörtént.  

 
 
350/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár és 
Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: 01-10-041503, 
adószáma: 10478701-2-42) által a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a 
Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi gépjárműparkolót érintő 11 993 m2 
közterület 2020. évben történő használatára tekintettel fizetendő közterület-használati díjat 
157 500 Ft/nap + ÁFA összegben állapítja meg. 
Határidő:    2019. december 31. 
Feladatkörében érintett:  a Hatósági Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: A fentiek szerint megállapított közterület-használati díjat tartalmazó 
közterület-használati hozzájárulás a HFO/38/15/2019 számú, 2019. december 9-én kelt 
határozattal kiadásra került. 

 
 

351/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Fekete Norbert által a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, (40996) hrsz.-ú 
közterületen álló pavilon fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelemről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Maglódi út 8-10. szám alatt található, Fekete Norbert egyéni vállalkozó (székhelye: 1108 
Budapest, Fagyal utca 11., nyilvántartási száma: 3414676, adószáma: 45341911-1-42) által 
üzemeltetett büfé-kifőzde funkciójú pavilon további fennmaradását nem tartja indokoltnak, mert 
a pavilonból történő szeszesital-árusítás nem kívánatos a közvetlen környezetében elhelyezkedő 
köznevelési intézményekre tekintettel, továbbá a Maglódi út környezete kereskedelmi 
szempontból ellátott. 
2. A Képviselő-testület nem javasolja Budapest Főváros Önkormányzata részére az 1. pont 
szerinti közterület-használat engedélyezését. 
Határidő:    2019. december 31. 
Feladatkörében érintett:   a Hatósági Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: Az építmény fennmaradásával kapcsolatos kerületi álláspontról a kérelmező és 
Budapest Főváros Önkormányzata a HFO/176/4/2019 számú, 2019. december 5-én kelt 
levélben kapott tájékoztatást. 
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355/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
az önkormányzat tulajdonában álló bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díjának emeléséről  
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérbe adott nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját 2020. február 1. napjától 3,3%-kal megemeli. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérbe adott területek bérleti díját 2020. 
február 1. napjától 3,3%-kal megemeli. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek és területek bérleti díjának emelésével kapcsolatban tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: A bérletidíj-emelésről az értesítések a bérlők részére megküldésre kerültek, 
2020. február 1. napjától a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az emelt díjat számlázza a 
bérlőknek. 

 
 

356/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 9. számú nem lakás 
céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 9. számú, 44 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi száma: 41446) az Utcáról Lakásba! Egyesület (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 
12. I. emelet 4., nyilvántartási száma: 01-02-0015604, adószáma: 18625880-1-41, képviseli: 
Bende Anna elnök) részére raktározás céljára, 2019. december l. napjától határozatlan időre, 3 
hónapos felmondási idő kikötésével ingyenes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat a 
használó köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 000 Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 
Intézkedés: Az ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződés az Utcáról Lakásba! 
Egyesülettel 2019. december 1. napján megkötésre került. 

 
 

360/2019. (XI. 21.) határozata 
a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány (1105 Budapest, Bánya utca 31.) részére 
100 000 Ft egyszeri támogatást nyújt a karácsonyi ünnepség költségeihez a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 8. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat 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 átcsoportosítása a GPFO/243-54/2019 iktatószámon megtörtént. 
Az Önkormányzat 2019. december 9-én megkötötte a támogatási szerződést az 
Alapítvánnyal. A támogatás utalása 2019. december 11. napján megtörtént. 
 

 
406/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete bővítésének 
finanszírozásáról  
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP 
Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: 01-10-041585) 
a fejlesztési célú hitel beszerzése tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás eredménye 
alapján 3 Mrd forint összegű fejlesztési célú hitel felvételéről 2029. december 31-ei végső 
lejárattal szerződést köt azzal a feltétellel, hogy az adósságot keletkeztető ügylet megkötését 
Magyarország Kormánya a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény alapján engedélyezi. 
2. Az 1. pont szerinti hitel biztosítéka az Önkormányzat saját bevétele (helyi adók, egyéb 
saját bevételek), valamint a szerződésben meghatározott előírások (pari passu, negatív pledge 
és cross default). 
3. Az 1. pont szerinti hitelfelvétel célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda újjáépítésének, 
valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola épülete emeletráépítéssel történő 
bővítésének finanszírozása (ingatlanfejlesztés, építés, beruházás). 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel törlesztésével kapcsolatos 
kötelezettségeit az Önkormányzat az 1. pont szerinti szerződés szerint teljesíti, továbbá 
ennek érdekében a törlesztőrészletek megfizetéséhez szükséges forrást a hitelszerződés 
fennállásának időtartama alatt az éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti hitelszerződés 
aláírására, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
     a Jegyzői Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: A hitelszerződés 2019 decemberében aláírásra került az OTP Bank Nyrt.-vel. 
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését engedélyező kormányhatározat a hitel 
lehívásának ütemezését hibásan rögzítette, ezért annak módosítását kezdeményeztük. 

 
 

407/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségének a 2019. évi költségvetést követő három évben várható 
összegéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
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ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019-2022. évekre várható összegét az 1. melléklet 
szerint állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
További intézkedést nem igényel. 
 
 
408/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
fedezetének biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetét bruttó 
850 000 000 forint összegben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kívánja biztosítani. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti forrásnak a Rendelet 
tervezetében történő tervezéséről gondoskodjék. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban 
meghatározott mértékű fedezetnek megfelelő becsült költséggel az Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytassa. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  

a Jegyzői Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 
Intézkedés: A határozatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tudomásul vette. A közbeszerzési 
eljárás fedezetét biztosító bruttó 850 000 000 forint összeg az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetbe tervezésre kerül. 

 
 

409/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat  
a Robert Bosch Kft.-vel óvoda létesítése tárgyában történő együttműködésről szóló   
szándéknyilatkozat kiadásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy a Robert Bosch Kft.-vel (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., 
cégjegyzékszáma: 01-09-079217, adószáma: 10622618-2-44) óvoda létesítése tárgyában történő 
együttműködéséről szóló szándéknyilatkozatot az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szándéknyilatkozat 
aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 

Intézkedés: A szándéknyilatkozatot 2019. december 19-én az Önkormányzat és a Robert 
Bosch Kft. képviselői aláírták.  
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410/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a White Sharks Hockey Club TAO-önerőhöz nyújtandó felhalmozási célú támogatásáról  
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a White Sharks 
Hockey Club részére 8 000 000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő, TAO-önerőhöz felhasználható 
felhalmozási célú támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(Polgármester általános tartaléka) terhére. A Képviselő-testület a támogatási szerződést az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/243-56/2019 iktatószámon megtörtént. 
Az Önkormányzat 2019. december 19-én megkötötte a támogatási szerződést a White 
Sharks Hockey Clubbal. A 8 000 000 Ft TAO-önrész felhalmozási célú támogatás utalása 
2019. december 20-án megtörtént. 
 

 
411/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződésről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 2020. évi közszolgáltatási 
szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

Intézkedés: A 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 2019. december 19. napján aláírásra 
került. 

 
 

412/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának 
támogatásáról a 2020. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátásának támogatása tárgyában a 2020. évre kötendő 
megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
és 
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413/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfelügyeleti rendszer használatáról a 
2020. évre kötendő megállapodásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfelügyeleti 
rendszer használata tárgyában a 2020. évre kötendő megállapodást az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: A megállapodások aláírása megtörtént. 

 
 
414/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel kötendő támogatási szerződés 
jóváhagyásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest-
Kőbányai Református Egyházközség részére 1 500 000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő, az 1105 
Budapest, Ihász utca 15. szám alatti Kőbányai Református Templom orgonájának felújítására 
nyújtandó támogatásról szóló támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 131. soráról 1 500 000 forintot 
a Rendelet 9. melléklete Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások 
közé átcsoportosítja.   
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/243-57/2019 iktatószámon megtörtént. 
A támogatási szerződést megkötöttük, a támogatás összege 2019. december 20. napján 
átutalásra került. 
 
 
417/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel ellátási szerződés megkötéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (1051 Budapest, Arany János u. 31.) hajléktalanok 
részére étkeztetés (népkonyha) és nappali ellátás (nappali melegedő) szociális szolgáltatás 
biztosítására – a 2020. január 1-jétől 2024. december 31-éig tartó időtartamra – kötendő ellátási 
szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: Az ellátási szerződés megkötése megtörtént. 
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418/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához kapcsolódó és egyéb behajthatatlan követelések 
kivezetéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet 
szerint hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásához kapcsolódó 14 253 919 Ft, valamint egyéb követelések tekintetében 
14 289 883 Ft behajthatatlannak minősülő követelés nyilvántartásból történő kivezetéséhez. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 
Intézkedés: A feladat végrehajtása a 2019. év zárása részeként kerül végrehajtásra 
 
 
420/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a polgármester díjazásáról  
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
polgármester havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján 997 200 forint, havi költségtérítése 
149 580 forint. 
Határidő:    azonnal 
Feladatkörében érintett:  a Jegyző Főosztály vezetője 
     a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 
Intézkedés: A Képviselő-testület döntését követően a Budapest Főváros Kormányhivatala 
(BP/1010/00668-1/2019 iktatószámú iratában foglalt) törvényességi felhívására a 
polgármesteri választ 2020. január 8-án a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül határidőben 
megküldtük.  
 
 
424/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Mázsa téri önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekrendezésével 
kapcsolatos megállapodásokról, valamint a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és 
uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MOL 
Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társasággal (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18., cégjegyzékszáma: 01-09-274247, adószáma: 25422665-4-43) a 
Budapest X. kerület, 38403/2, (38403/12), (38403/13) és a 38411 hrsz.- ú ingatlanokat érintő, a 
T-101306 ttsz.-ú záradékolt változási vázrajz alapján megvalósítandó telekalakítás érdekében 
kötendő megállapodást az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az NKM Mobilitás 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszáma: 
01-09-965868, adószáma: 23443486-2-42) a Budapest X. kerület, Mázsa téren található MOL 
üzemanyagtöltő állomáson elhelyezkedő CNG töltőállomás áthelyezése érdekében kötendő 
megállapodást a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális 
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sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 3. 
módosítását a 3. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pont szerinti szerződések aláírására.  
Határidő: 2019. december 23. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
 a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 
Intézkedés: A határozat 1. és 2. pontja alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-vel és 
az NKM Mobilitás Kft.-vel a szerződés 2019. december 19. napján aláírásra került. A 
határozat 3. pontja alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közötti Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása 2019. 
december 20. napján aláírásra került.  
A döntésben foglaltak végrehajtása nyomán kerülhet sor a telekalakításokkal kapcsolatos 
jóváhagyó földhivatali határozat meghozatalára és a telekalakítások ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésére. 
 
 
430/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy István, a 
Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek 
mellett határozott időre, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 299 900 Ft 
keresetkiegészítést állapít meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
és 
 
431/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője illetményének rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Göncziné Sárvári 
Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére a jogszabály szerinti 
illetményelemek mellett határozott időre, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 191 400 Ft 
keresetkiegészítést állapít meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
és 
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432/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetője illetményének 
rendezéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Némethné Lehoczki 
Klára, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ intézményvezetője részére a jogszabály 
szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig 
229 000 Ft keresetkiegészítést állapít meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
 a Jegyzői Főosztály vezetője 
 
Intézkedés: 2019. december 20-án a határozatok az érintett intézményvezetők részére e-
mailen megküldésre kerültek. A szükséges munkaügyi intézkedések megtétele a 
főszámfejtésig valamennyi intézményvezető átsorolásával együtt megtörténik. 
 

 
 

4. melléklet az előterjesztéshez 

 
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ HATÁROZAT 
 
 
442/2019. (XII. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Darázsfészek Kosárlabda Csarnok építésével 
kapcsolatos támogatásról  
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Diákok 
Sportegyesülete részére 4 785 722 forint támogatást nyújt a Budapest X., Harmat utca 88. szám 
alatt létesült Darázsfészek Kosárlabda Csarnokba berendezések és felszerelések beszerzéséhez. 
A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. során 
rendelkezésre áll. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatásról szóló 
megállapodás aláírására.   
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője, 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője   
 
Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPFO/52-1/2020 iktatószámon megtörtént. A 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van.  
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