
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjeszt és 

/2/ számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló jelentésről 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
meghozott döntések alapján a lejá1i határidejű végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő
testületet 

Javaslatot teszek továbbá a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 
tagjainak kinevezéséről szóló 14/2020. (I. 23.) KÖKT határozat módosítására, tekintettel 
arra, hogy a határozat téves információ miatt a felügyelőbizottság két tagjának nevét 
hibásan tartalmazza. Az előterjesztés 1. melléklete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről szóló 14/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 
módosítására vonatkozó határozattervezetet, a 2. melléklet a módosításra javasolt 
határozatot, a 3. melléklet a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő határozatokat, 
míg a 4. melléklet a lejárt határidejű és további intézkedést igénylő határozatokat 
tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak 
kinevezéséről szóló 14/2020. (I. 23.) KÖKT határozat módosításával eleget tesz a 
cégbírósági bejegyzéshez szükséges javítási kötelezettségének. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Képviselő-testület által elfogadott határozatban rögzített személynévnek meg kell 
egyeznie a felügyelőbizottsági tag hivatalos nyilvántartásban rögzített nevével, ezért a 
hiányos információból eredő eltérés javítása szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2020. február"{/' 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2020. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről 
szóló 14/2020. (1. 23.) KÖKT határozat módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket 
rendeli el: 
1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről 
szóló 14/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 1. pont b) és e) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
(Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának) 
„b) Mester László Csabánét, valamint 
e) Szabó István Tibort". 
(kinevezi.) 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

2. melléklet az előte,jesztéshez 

A MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT HATÁROZAT 

14/2020. (1. 23.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak kinevezéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket 
rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának 
a) dr. Mátrai Gábor Imrét, 
b) Mester Lászlónét, valamint 
e) Szabó Tibort 

kinevezi. 
2. A felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíja 90 OOO Ft/hó, a felügyelőbizottság 

tagjának tiszteletdíja 70 OOO Ft/hó. 
3. Ez a határozat 2020. február l-jén lép hatályba, és 2025 . február l-jén hatályát veszti. 
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4. Hatályát veszti a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak 
kijelöléséről , valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 338/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat. 

3. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

82/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú 
ingatlan 7442/78420-ad tulajdoni hányadának elidegenítéséről 
(12 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Állam részére elidegeníti a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő , 38920/9 
helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 7442/78420-ad tulajdoni 
hányadát 280 millió Ft eladási áron azzal a feltétellel , hogy a Magyar Állam az óvodai 
telephely megszüntetéséig, de legkésőbb a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
kivitelezési munkálatainak a megkezdéséig a Mocorgó Óvoda épületének és az Óvoda 
általa használt telekterületnek a térítésmentes használatát az Önkormányzat részére 
biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést 

megkötésére. 
3. A Képviselő-testület az elidegenítésből befolyó bevétel teljes összegét az általa 
fenntartott óvodák fejlesztésére, felújítására fordítja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az adásvételi szerződés aláírása 2018. december 20-án megtörtént. A 
vételár 2018. december 21-én megérkezett az önkormányzat számlájára. 

118/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 
a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének kibővítéséről 
(11 igen egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest X. kerület, 
Felsőrákosi-rétek elnevezésű természeti értékekben gazdag területen lévő 42741/1 , 
42741/2, 42742/1 , 42742/2 és 42743 helyrajzi számú ingatlanok 1. melléklet szerint 
lehatárolt részét nyilvánítsa helyi jelentőségű védett természeti területté. 
Határidő : 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A KÖKT határozatban foglaltaknak megfelelően 2018. május 31-én D. 
Kovács Róbert Antal polgármester úr kezdeményezte a Felsőrákosi-rétek helyi 
jelentőségű természetvédelmi területének kibővítését Budapest Főváros 

Önkormányzatánál. Az eljárás eredményeként Budapest Főváros Önkormányzata 
Közgyűlése a 33/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelettel a Budapest helyi jelentőségű 
védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV 18.) Főv. Kgy. rendeletet 
módosította, ezáltal a Kőbányai Önkormányzat által javasolt mintegy 15 882 m2 

kiterjedésű területet 2019. július 1. napjával helyi jelentőségű védett területté 
nyilvánította. 

133/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat 
saját forrásának biztosításáról 
(11 igen egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat pozitív 
elbírálása esetén az Újhegyi lakótelep belső útjai, azaz a Sibrik Miklós út, Mádi utca, 
Újhegyi sétány és Harmat utca által határolt területen belüli utak (helyrajzi szám: 
42309/12) felújítása pályázati cél megvalósulása érdekében a szükséges ömész 
rendelkezésre bocsátása céljából bruttó 101 011 255 Ft összeget biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 
23 .) önkormányzati rendelet 12. melléklet 54. (Újhegyi ltp. belső utak felújítása) , 
valamint 73. (Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója) 
sora terhére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. A fejlesztést 
az Önkormányzat saját forrásból megvalósította. 

196/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 
az energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában 
működő költségvetési szervek energiamegtakarítási intézkedési terveit az 1-55. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő : folyamatos 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
az érintett költségvetési szervek vezetői 
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Intézkedés: Az Önkormányzat intézményeiben folytatódtak a tervezett fejlesztések, 
energetikai korszerűsítések. Több épület kapott hőszigetelést, nyílászárók cseréje, 
tetőfelújítás és annak hőszigetelése is megtörtént. Más telephelyen kazán és a fűtési 
rendszer hőleadói kerültek cserére. Az elvégzett tevékenységek összhangban vannak 
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény rendelkezéseivel, amelyek a 
közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos 
energiahatékonysági feladatokat szabályozzák. 
A beavatkozásoknak köszönhetően az épületeknek jelentősen csökkent a 
primerenergia-felhasználása, és ezzel párhuzamosan csökkent az üvegházhatást 
okozó gázok közvetlen és közvetett kibocsátása. A témáról részletesebb információ 
lesz olvasható a készülő önkormányzati klímastratégiában, ahol példákon keresztül 
bemutatásra kerülnek a felújítás előtti és utáni kibocsátási adatok. 

211/2018. (V. 24.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Népligetben található Planetárium ingatlan-nyilvántartási 
helyzetének rendezéséről 
(11 igen, egyhangú szavazattal - 2 fö nem szavazott) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TIT 
Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében tulajdonosi megállapodást köt a Budapest X. , 38442/10 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonostársaival a Planetárium épületének 38442/10/B hrsz.-on, ,,kivett „Planetárium" 
művelési ág megnevezéssel, 2371 m2 területtel önálló ingatlanként (a továbbiakban: 
Ingatlan) történő bejegyzése érdekében. 
2. A Képviselő-testület elismeri, hogy az Ingatlanon található Planetárium 2371 m2 

alapterületű épületének mint önálló ingatlannak az 1/1 arányú tulajdonjoga a Magyar 
Államot illeti meg, továbbá a Magyar Államot a Planetárium épületének fennállásáig az 
épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben az ingatlanra földhasználati 
jog illeti meg. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az ingatlan
nyilvántartásban a Planetárium épülete a 2018. április 11-én záradékolt változási vázrajz 
szerint Budapest X. , 38442/10/B hrsz.-on, ,,kivett Planetárium" művelési ág 
megnevezéssel, 23 71 m2 területtel kiemelésre kerülj ön, és arra a Magyar Állam 
tulajdonjoga 1/1 tulajdoni hányadban bejegyzésre kerüljön azzal, hogy a tulajdonosi 
jogokat és kötelezettségeket tulajdonosi joggyakorlóként az Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A Képviselő-testület továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
Planetárium mindenkori tulajdonosát ingyenes földhasználati jog illesse meg. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi megállapodásnak az 
1. és 2. pont szerinti taiialommal történő aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A megállapodás az Önkormányzat részéről 2018. augusztus 13-án 
aláírásra került, és továbbítottuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. A 
Planetárium épületét az ingatlan-nyilvántartásban feltüntették, és a Magyar Állam 
tulajdonjogát az épületre 2018. október l-én bejegyezték. 
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306/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozat 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő 

részvételről és a saját forrás biztosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjára, amelynek 
keretében sikeres pályázat esetén a Medveszőlő utcai játszótéren (hrsz: 42094/8 és 
42094/14) kisméretű [20x40m (22x42m)] rekortán-pálya kerül megvalósításra. 
2. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint a támogatásról szóló 
megállapodás megkötésére. 
3. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén vállaUa, hogy a pályázat 
keretén belül megvalósított sportpályát legalább hét éven át működteti , és a beruházást 
fenntartja. 
4. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása 
érdekében a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében 11 692 913 forint összeget 
tervez azzal, hogy a kivitelezés előkészítéséhez szükséges további kiadások tervezéséről 
is gondoskodik. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás aláírásra került, az önrész átutalása 
megtörtént. A kivitelezés 2020 tavaszán valósul meg. 

347/2018. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályairányaira 2018. augusztus 
16-i hatállyal bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos 
kezdeményezésről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért 
egyet a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt. által 2018. augusztus 16-i hatállyal 
bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással, és követeli, hogy a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a 2018 augusztus 16-a előtti és a jelenlegi repülési 
irányok felülvizsgálatával alakítson ki olyan eljárást, amelyben kedvező széljárás esetén 
a repülőgépek nem a lakott területek felett közlekednek, valamint csökkentik a cargo 
gépek lakott területek felett tfüiénő áthaladását. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium útján, valamint a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt.-nél az 1. pontra figyelemmel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér működése jogszabályi környezetének felülvizsgálatát (figyelembe véve a 
mélyalvási időszakban a repülőgépforgalom megszüntetését és a cargo gépek 
áthelyezését másik repülőtérre), továbbá az indulási eljárásának felülvizsgálatát. 
Határidő: 2018. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A Képviselő-testület határozatának megfelelően D. Kovács Róbert 
Antal polgármester úr a 2018. október 4-én kelt levelével továbbította a 
HungaroControl Zrt. részére a Képviselő-testület döntését, és nyomatékosan kérte 
a repülési irányok felülvizsgálatára irányuló intézkedések megtételét. A 2018. 
október 8-án kelt levelével megkereste továbbá a feladatkörrel rendelkező dr. 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter urat, hogy a repülési irányok, 
valamint a jogszabályi környezet felülvizsgálatára irányuló szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

355/2018. (IX. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala részére használatba adott Budapest X. 
kerület, Gergely utca 36. szám alatti helyiség felújításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
engedélyezi, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (székhelye: 1056 Budapest, Váci 
utca 62-64.) a részére használatba adott Budapest X. kerület, Gergely utca 36. szám alatti, 
311 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41884/ A/12) saját költségén felújítsa. A 
Kormányhivatal az elkészült munkákat köteles készre jelenteni és átadás-átvételi eljárás 
során átadni. Az átadás-átvétel feltétele érintésvédelmi jegyzőkönyv, valamint a gépészeti 
szerelésekről kivitelezői nyilatkozat átadása. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul az 1. pontban meghatározott helyiségben elvégzett 
munkák felújítási költsége, bruttó 8 430 632 Ft összeg időarányos részének a 
Kormányhivatal részére történő megtérítéséhez abban az esetben, ha az elkészült munkák 
műszaki átadás-átvételét követő tíz éven belül a használati szerződés a Kőbányai 
Önkormányzat által rendes felmondással megszüntetésre kerül. Az elszámolás alapja a 
teljes beruházási költség azon 10 évre vetített, egyenletesen elosztott időarányos része, 
amely a felmondási idő leteltétől a szerződés hatályba lépését követő 10 év leteltéig 
terjedő időszakra esik. A felújítási munkák időarányos részének megtérítése a 
Kormányhivatal által kiállított számla alapján történhet meg. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségben elvégzendő 

munkálatok ellenértékének megtérítésével kapcsolatos megállapodás aláírására. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A helyiségfelújítás ellenértékének megtérítésével kapcsolatos 
megállapodás aláírásra került. 

385/2018. (X. 18.) KÖKT határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védett 
építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 
37/2018. (II. 22.) KÖKT határozattal kiírt pályázaton 
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a) a NIKÉP Bt. közös képviselő által képviselt, az 1101 Budapest, Salgótarjáni út 
55. szám alatti társasház pályázata alapján a tetővápa bádogozásának átépítési 
munkáira bruttó 151 487 forint, 

b) a Társ-Ház Kft. közös képviselő által képviselt, az 1102 Budapest, Hölgy utca 
15 . szám alatti társasház pályázata alapján a tetőfelújítás munkáira bruttó 
2 500 OOO forint , 

e) a Dr. Szilvásy György Péter közös képviselő által képviselt, az 1105 Budapest, 
Mádi utca 16. szám alatti társasház pályázata alapján a homlokzatfelújítás 
munkáira bruttó 2 500 OOO forint, valamint 

d) a Down Alapítvány által benyújtott pályázat alapján az 1103 Budapest, Márga 
utca 28. - Óhegy utca 21/B szám alatti épület járdaszint alatti külső 
falfelületeinek víz elleni szigetelési munkáira bruttó 2 500 OOO forint 

támogatást nyújt. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont b )-d) alpontok szerinti 
támogatásoknak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben töiiénő 
tervezésére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő 

a támogatási szerződések aláírására: 2018. december 31. 
a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet 
megalkotására: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A támogatásoknak az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendeletben történő tervezése, valamint a támogatási szerződések aláírása a 
határozatban foglaltak szerint megtörtént. 

393/2018. (X. 18.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás megvásárlásáról 
és a lakás bérbeadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kössön ingatlan-adásvételi szerződést Jónási Gusztávval a tulajdonát 
képező Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti lakás (hrsz: 
41945/0/ A/23) megvásárlására 5 OOO OOO Ft vételáron. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárának fedezetét, 5 OOO OOO Ft összeget a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13 . melléklet 7. sorának (Általános tartalék) 
terhére biztosítja. 
3. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gergely utca 68. fszt. 22. szám alatti , 34 
m2 alapterületű, komfortos lakást Jónási Gusztáv számára szociális alapon 5 év határozott 
időre bérbe adja. 
Határidő: 2018. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2019. január 18-án megkötésre került. 

416/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Óhegy park kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy 
parkban létesítendő kilátó építése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 
Kőér utca, Dér utca, Szlávy utca és Óhegy utca által határolt területet. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A területre vonakozó kerületi építési szabályzat tervezete elkészült, 
amely beépülhet a Budapest Főváros X. kerület Kőványai Önkormányzat kerületi 
építési szabályzatába. 

426/2018. (XI. 22.) KÖKT határozat 
a TÉR_KÖZ 2018 pályázati konstrukcióra benyújtott, ,,A kőbányai Újhegyi sétány 
komplex megújítása 3. ütem" című pályázathoz biztosított önrész összegének 
módosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR KÖZ 2018 
„Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" pályázatra 
benyújtott, ,,A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 3. ütem" című projekt 
megvalósításához szükséges önrész biztosítása céljából a TÉR_KÖZ 2018 pályázati 
konstrukción történő részvételről szóló 257/2018. (VI. 21.) KÖKT határozatával 
jóváhagyott összegen túl a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében további bruttó 
130 OOO OOO Ft-ot biztosít. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. február 28. 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet biztosította az önrészhez a 
130 OOO OOO Ft összeget. A beruházás megvalósítása 2019. szeptember végén 
befejeződött. 

463/2018. (XII. 13.) KÖKT határozat 
a „Kőbányai Komposztálási Program - 2019" elnevezésű pályázat kiírásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

9 



1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „Kőbányai 
Komposztálási Program - 2019" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot 
hirdet az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Kőbányai Komposztálási 
Program - 2019" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési 
megállapodás megkötésére az 1. melléklet szerinti tartalommal a 
komposztálóeszközöket használókkal. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy a 
komposztálóeszközök átadás-átvételében működjék közre. 
Határidő: 1. pont: 2019. május 15. 

2-3. pont: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A 2019. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében meghirdetett 
pályázaton 29 pályázó összesen 34 komposztáló berendezésre nyújtotta be az 
igényét. A pályázók a KŐKERT Kft. telephelyén vették át használatra az 
Önkormányzat által biztosított komposztáló eszközöket. A komposztálási 
programban résztvevőknek öt évig minden év végén beszámolót kell küldeniük az 
adott évben a komposztálóba helyezett zöldhulladék és a keletkezett komposzt 
mennyiségéről, valamint annak felhasználásáról. A hatodik évtől a pályázó 
tulajdonába kerül a berendezés. Megállapítható, hogy a társasházak nagyobb része 
már rendelkezik komposztáló berendezéssel. A cél, hogy lehetőleg minden keletkező 
zöldhulladék helyben történő kezelését, komposztálását elérjük. (A 2018. évi 
beszámolók összesítése alapján 2018-ban Kőbányán a lakosok mintegy 180 tonna 
zöldhulladékot komposztáltak, amelyből közel 84 tonna komposzt keletkezett. A 
2019. évre vonatkozóan a beszámolókat e hónapban kérjük meg a pályázóktól.) 

75/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet 
támogatási kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) 
civil szervezet részére 300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármeste1i a támogatási szerződés megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2019. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPF0/243-4/2019 iktatószámon, 
továbbá a támogatási szerződés aláírása, valamint a támogatási összeg átutalása 
megtörtént. 

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 Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X. , Gergely utca 63. szám alatti, 41661 hrsz.-ú, 1333 m2 alapterületű ingatlan 781 m2-nyi 
telekrészének ingyenes használatba adásáról szóló, a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal 
(1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola udvarának 
bővítése céljából megkötött megállapodást oly módon módosítja, hogy az ingyenes 
használtra átadott telekterület nagysága 781 m2-ről 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 megállapodás módosítása megtörtént, az udvarrészt 2019. június 18-
án használatra átadtuk a Kelet-Pesti Tankerületnek és az Iskolának. 

130/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat 
az Országos Görpark Programban való részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Görpark Programra pályázatot nyújt be azzal a céllal, hogy az Óhegy parkban és a 
Sportligetben gördeszkapark létesüljön, egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület az Országos Görpark Program pályázatra az Óhegy parkban 
gördeszkapálya létesítéséhez a szükséges ömész biztosítása céljából a 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében 22 225 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó 
bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
3. A Képviselő-testület az Országos Görpark Program pályázatra a Sportligetben 
gördeszkapálya létesítéséhez a szükséges ömész biztosítása céljából a 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében 90 650 OOO Ft összeget tervez azzal, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó 
bevételek tervezéséről is gondoskodik. 
4. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
„Országos Görpark Program" felhívásra benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén 
felhatalmazza a polgármeste1i a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

5. A Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 
„Országos Görpark Program" felhívásra benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén 
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vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósított funkciókat a projekt lezárásától 
számított legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Intézkedés: A két megvalósítási helyszín közül a Sportligeti gördeszkapálya 
részesült támogatásban. A Magyar Gördeszka és Görkorcsolya Szövetség szakmai 
javaslatai alapján a pálya tervezése folyamatban van. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a 30 OOO OOO Ft támogatási összeget 2019. december 19-én utalta az 
Önkormányzat számlájára. A 2020. évi költségvetési rendeletben 160 OOO OOO Ft 
került betervezésre a kiadásokra. 

252/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/A szám alatti teremgarázsban lévő 

tulajdoni hányad értékesítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X. kerület, Gergely utca 104/A szám alatti, 42137/79/A/16 helyrajzi számú ingatlan 
Önkormányzat tulajdonában álló 4/48-ad részét - a bérleti szerződés felmondását 
követően - pályázat útján elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 1 995 OOO Ft 
összegben határozza meg. A vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben 
köteles megfizetni. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2019. október 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázat meghirdetésre került, 2019. december 17. napján azonban 
az Önkormányzat eredménytelenné nyilvánította. Időközben új körülmény merült 
fel , amely alapján a teremgarázsban lévő tároló tulajdonviszonyát tisztázni 
szükséges. 

253/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti teremgarázsban lévő tulajdoni 
hányad értékesítéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
X. kerület, Gergely utca 104/B szám alatti , 4213 7 /79/B/16 helyrajzi számú ingatlan 
Önkormányzat tulajdonában álló 11/120-ad részét - a bérleti szerződés felmondását 
követően - pályázat útján elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlanrész vételárát 2 033 OOO Ft 
összegben határozza meg. A vevő a licitálás során megállapított vételárat egy összegben 
köteles megfizetni. 
Határidő: 2019. október 31. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az egyik elővásárlásra jogosult élt az elővásárlási jogával, az adásvételi 
szerződés 2020. január 6. napján megkötésre került. 

284/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról 
szóló pályázat elbírálásáról 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatására 
meghirdetett pályázat alapján a lakóközösségeknek az 1. melléklet szerinti támogatást 
nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 16. sora terhére összesen 
488 797 500 forint összegben. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Lenfonó u. 2-4. Társasház, a Bányató u. 2-
6. Társasház, a Lenfonó utca 6-8. Társasház, a Szőlővirág u. 8-10. Társasház, a Kada u. 
139/A-B Társasház, a Füzér u. 34/A Társasház, a Vaskő u. 5. Társasház, a Kőbánya 
Városközpont 4. sz. Lakásfenntartó Szövetkezete, az Árnyasliget Társasház (Sörgyár u. 
21-25.), a Hölgy u. 29-31. Társasház és a Csilla u. 5. Társasház által benyújtott pályázat 
érvénytelen. 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hölgy utca 13. Társasház és a Hölgy u. 15. 
Társasház által benyújtott pályázatokban megjelölt tevékenységek a Képviselő-testület 
által a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására kiírt pályázat keretében már 
támogatást nyertek, ezért további támogatásban nem részesíti a beruházásokat. 
4. A Képviselő-testület a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak 
támogatására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 16. sora 
javára a 12. melléklet 9. sora (Polgármester bevételkiesés taiialéka) terhére 338 797 500 
Ft összeget átcsoportosít. 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, az 
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2019. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: az Önkormányzat részéről 8 társasház kivételével valamennyi 
támogatási szerződés aláírásra került. 7 társasház nem kívánta igénybe venni az 
igényeltnél kevesebb mértékben megítélt támogatási összeget. Egy lakásszövetkezet 
a közgyűlési határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárás miatt a támogatási 
szerződést még nem írta alá. Az áthúzódó kiadásokra 33 945 200 Ft tervezése 
megtörtént. 
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298/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú közterületek 
Orbán István utcára történő elnevezéséről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 
Budapest Főváros Közgyűlése részére a Budapest X. kerület, Gyógyszergyári utca 
(39210/90) és Budapest X. kerület (39210/184) helyrajzi számú közterületek Orbán 
István utcára történő elnevezését. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: Budapest Főváros Közgyűlése a 2020. január 29-én tartott ülésén 
döntött az utcaelnevezésről, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

302/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 13. alagsor 3. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 13 . alagsor 3. szám 
alatti, 38431/22/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 lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

303/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatti, 
3 8431/12/ 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 lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. szeptember 3 0. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A Képviselő-testület 2019. novemberi ülésén az előterjesztés 

visszavonásra került azzal, hogy átdolgozását követően ismételten kerüljön 
benyújtásra. Az előterjesztés újra benyújtásra kerül a Képviselő-testület 2020. 
februári ülésére. 

4. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
HATÁROZATOK 

14/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Bihari utca 8/C szám alatti lakóépületről 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készítsen olyan tervet a Bihari utca 8/C szám alatti önkormányzati 
lakóház helyzetének a rendezésére, amely az épület kiürítésén és bontásán kívül alaposan 
megvizsgálja a feltárt műszaki problémák tartós megoldásának és ily módon az épületben 
található komfortos önkormányzati bérlakások megőrzésének a lehetőségét is. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Bihari utca 8/C épület kiürítését annak rossz műszaki állapota miatt 
az Önkormányzat megkezdte. A bérleti jogviszony felmondásával az Önkormányzat 
- a törvényi kötelezettsége okán - a bérlőknek cserelakást ajánl fel. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a lakóépület helyzetének rendezéséhez kapcsolódó 
döntéselőkészítő dokumentumot. Jelenleg a kiürítési folyamat lelassult a Hős utca 
15. szám alatti, és egyéb további kiürítések miatt. 

22/2018. (1. 25.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b szám alatti ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzéséről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy mint a Kőbányai Önkormányzat képviselője árverési 
vevőként 2019. december 31-éig árverési ajánlatot tegyen a Budapest X. kerület belterület 
38902 hrsz.-ú, természetben az 1101 Budapest, Hős utca 15/a-b szám alatti társasházban 
lévő végrehajtási eljárás alatt álló ingatlanokra a Kőbányai Önkormányzat 2018. és a 
2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról, valamint a 2018. és a 
2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az erre a célra biztosított 
előirányzat erejéig. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, valamint sikeres ajánlattétel esetén az árverési jegyzőkönyvek aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntésében foglaltak értelmében, amikor megnyílt 
az árverésre jelentkezés ideje, az Önkormányzat minden lehetséges időpontban élt 
a vételi ajánlat lehetőségével. 2018. évben 9, 2019. évben 5 ingatlan esetében volt 
sikeres az ajánlattétel és történt meg az árverési jegyzőkönyv aláírása. 2018-ban 
összesen több mint 44 millió forint, 2019-ben összesen közel 20 millió forint 
összegben. Jelenleg is vannak folyamatban lévő ingatlanárverési eljárások, -
tekintettel arra, hogy a végreha,jtási eljárásban a végrehajtó határozza meg az 
árverés idejét, amely elhúzódó 1-2 hónap időtartamú- amelyekre az Önkormányzat 
vételi ajánlatot tett. 

89/2019. (III. 21.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyömrői út 88. szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverésen 
értékesíti a Budapest X. , Gyömrői út 88. szám alatt található, 42274/3 hrsz.-ú ingatlant. 
5. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti árverési hirdetményben az alábbi feltételeket 
állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 464 930 OOO Ft, 
b) az ajánlati biztosíték összege 139 479 OOO Ft, mely a vételárba előlegként 
beszámít, 
e) az ingatlanon található épület bontása a vevő kötelezettsége, 
d) az Önkormányzat a vevővel eredményes árverés esetén 15 napon belül köt 
adásvételi előszerződést, majd a lakók kihelyezését követő 15 napon belül köt 
végleges adásvételi szerződést, 

e) az Önkormányzat az ingatlant az adásvételi előszerződés megkötésétől számított 
egy éven belül kiüríti; 
j) a vevő az ingatlan teljes vételárát a megkötött végleges adásvételi szerződés 
aláírását követő 15 napon belül köteles megfizetni, 
g) az Önkormányzat a kiürített ingatlan birtokát a teljes vételár megfizetését 
követően 5 napon belül ruházza át a vevőre. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti árverés 
lebonyolítására. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes árverést 
követően az adásvételi szerződést kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az Önkormányzat az ingatlan elidegenítésére vonatkozó előszerződést 
megkötötte az árverés nyertesével, a Robert Bosch Kft.-vel. Jelenleg a Magyar 
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Állam jognyilatkozatára várunk az őket megillető elővásárlási joggal kapcsolatban. 
Az ajánlati biztosíték összege 2019. augusztus 16-án, valamint a 278 958 OOO Ft 
előleg 2019. december 6-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. 

212/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 
a Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom 
létesítéséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy az 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú ingatlanon 
- legalább 15 éves időtartamra - velodrom kerékpáros pálya létesüljön. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31 /a, képviseli: Eisenkrammer Károly Róbert 
ügyvezető) pályázatot nyújtson be a Magyar Kerékpáros Szövetséghez az 1. pont szerinti 
ingatlanon mobil velodrom fejlesztése és üzemeltetése érdekében. 
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti eredményes pályázat esetén hozzájárul az 1103 
Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú, 15 139 m2 alapterületű 
telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) használatára a Kőbányai Torna Club 
Sportegyesülettel megkötött határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza a polgármestert, hogy írjon ki 15 éves 
határozott időtartamra szóló pályázatot az ingatlan bérbeadás útján, kerékpáros 
centrumként történő hasznosítására, valamint a pályázat nyertesével a bérleti szerződést 
kösse meg. 
4. A Képviselő-testület a Sp01iliget mellett fekvő, 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám 
alatti ingatlanon velodrom létesítéséről szóló 51 /2019. (II. 19.) határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat 2019. május 
28-án kiadásra került. A Magyar Kerékpáros Szövetség 2020. január 28-án küldte 
meg az Önkormányzat részére a tájékoztatást arról, hogy a Vuelta Sportszervező és 
Szolgáltató Kft. lett a Szövetség által kiírt velodrom pályázat nyertese. A Hangár 
utcai ingatlan 15 éves, határozott időre történő hasznosítására vonatkozó pályázat 
kiírása előkészítés alatt van. 

282/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok 
módosításának ismételt kezdeményezéséről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján tájékoztatást kér Lázár János 
nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztostól a dohánytermék
kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának 
kezdeményezéséről szóló 382/2018. (X. 18.) KÖKT határozattal kapcsolatban megtett 
intézkedésekről, valamint tájékoztatást kér Izer Norbert adóügyekért felelős 

államtitkártól az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
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szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását célzó 
javaslattal kapcsolatos szakértői szintű egyeztetés eredményéről. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezi a fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. 
évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) módosítását akként, hogy az Fdvtv. 3. § 
8. pont d) alpontja hatályon kívül helyezésre kerüljön. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
tájékoztatáskérést terjessze fel Lázár János nemdohányzók védelméé1i felelős 

miniszterelnöki biztoshoz és Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkárhoz, továbbá a 
2. pontban meghatározott kezdeményezést terjessze fel Lázár János nemdohányzók 
védelméért felelős miniszterelnöki biztoshoz. 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Intézkedés: 2019. december 20-án újabb megkereséssel éltünk, tájékoztatást 
kértünk Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos úrtól 
a KÖKT határozattal kapcsolatban megtett, illetve tervezett intézkedésekről. 
Egyelőre válasz nem érkezett. 

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: 

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

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a GPF0/52-1/2020 iktatószámon 
megtörtént. A támogatási szerződés megkötésére az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének elfogadását követően kerül sor. 
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