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KŐBÁNYA 

az élóváros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat 
Polgármestere 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatokat hozom: 

1/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) 
bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § ( 4) bekezdésére, valamint a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40 /2020. (III. 11.) Korm. rendeletre Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 
következőket rendelem el: 

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a 
személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjai az alábbiak: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 4230 Ft/nap/fő, 
b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4380 Ft/nap/fő, 
e) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel: 4580 Ft/nap/fő, 
dJ demens betegek bentlakásos ellátása: 4380 Ft/nap/fő, 
e) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 6310 Ft/nap/fő, 
f) szociális étkeztetés: 485 Ft/nap/fő, 
g) idősek nappali ellátása: 0 Ft, 
h) demens nappali ellátás étkezéssel: 485 Ft/nap/fő, 
i) demens nappali ellátás: 0 Ft. 

2. Ez a határozat 2020. április 1-jén lép hatályba. 
3. Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 67 /2019. (III. 21.) 
normatív határozata. 

2/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének 
meghatározásáról 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § 
(3) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) 
bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § ( 4) bekezdésére, valamint a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a 
következőket rendelem el: 

1. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségei 
az alábbiak: 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +361 4338 201 1 Fax: +3614338221 1 E-mail: polgarmester@kobanya.hu I wwwkobanya.hu 1 



1 

~~ 
KŐBÁNYA 

azélO varos 

Budapest Főváros X. kerü let Kőbá nya i önkormányzat 
Polgármestere 

a) étkeztetés nyersanyagköltsége: 535 Ft/fő/nap, 
b) étkeztetés egyéb költsége: 1018 Ft/fő/nap, 
e) reformétkeztetés nyersanyagköltsége: 688 Ft/fő/nap, 
dJ reformétkeztetés egyéb költsége: 2049 Ft/fő/nap, 
e) diétás étkeztetés nyersanyagköltsége: 763 Ft/fő/nap, 
f) óvodai étkeztetés nyersanyagköltsége: 538,48 Ft/fő/nap, 
g) óvodai diétás étkeztetés nyersanyagköltsége: 854,71 Ft/fő/nap, 
h) gondozás: 6468 Ft/fő/nap, 
i) játszócsoport: 10 820 Ft/fő/nap. 

2. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások önköltségei az alábbiak: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 592 161 Ft/nap, 
b) gyermekek átmeneti otthona: 11 797 Ft/fő/nap. 

3. Ez a határozat 2020. április l-jén lép hatályba. 
4. Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének 
meghatározásáról szóló 68/2019. (Ill. 21.) normatív határozata. 

3/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2020. évi önköltsége fedezetének 
biztosításáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének fedezetét a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(polgármester általános tartaléka) terhére biztosítom. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

4/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
szociális alapon bérbeadható lakások lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az 1. mellékletben felsorolt szociális alapon bérbeadható lakásokat a 
lakásgazdálkodásból kivonom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

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

.JZ élö város 

Budapest Fővá ros X kerület Kőbányai Onkormányzat 
Polgármestere 

1. melléklet a 4/2020. {Ill. 18.) polgármesteri határozathoz 

Lakásgazdálkodásból kivont ingatlanok 

A B c D E F G 

helyrajzi szám 
tulajdoni 

közterület cím 
szoba- mz komfort-

helyzet szám fokozat 

1. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 2. 1+0 58 K 

2. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 5. 1+0 27 FK 

3. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 7. 1+0 27 K 

4. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 11. 1+0 24 K 

5. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 12. 1+0 46 K 

6. 41600 Saját Ingatlan Alkér u. 3. fszt. 13. 1+0 52 K 

7. 41446 Közös Ingatlan Bánya u. 37. fszt. 1. 1+1 47 K 

8. 41679 Saját Ingatlan Cserkesz u. 68. fszt. 1. 2+0 45 ÖK 

9. 41679 Saját Ingatlan Cserkesz u. 68. fszt. 2. 1+1 40 K 

10. 41679 Saját Ingatlan Cserkesz u. 68. fszt. 6. 1+1 40 K 

11. 41679 Saját Ingatlan Cserkesz u. 68. fszt. 7. 1+0 28 K 

12. 41679 Saját Ingatlan Cserkesz u. 68. fszt. 10. 1+0 27 KN 

13. 41622 Saját Ingatlan Cserkesz u. 73 . fszt. 4. 1+0 30 KN 

14. 41622 Saját Ingatlan Cserkesz u. 73. fszt. 6. 1+0 24 KN 

15. 41624 Saját Ingatlan Cserkesz u. 77. fszt. 5. 1+0 33 FK 

16. 41624 Saját Ingatlan Cserkesz u. 77. fszt. 8. 1+0 30 K 

17. 39210/ 17 Saját Ingatlan Fehér út 20. fszt. 1. 1+0 27 FK 

18. 39210/ 17 Saját Ingatlan Fehér út 20. fszt. 3. 2+1 73 K 

19. 39210/17 Saját Ingatlan Fehér út 20. I. em. 2 2+0 61 FK 

20. 39210/ 17 Saját Ingatlan Fehér út 20. II. em. 1. 1+0 51 KN 

21. 39210/17 Saját Ingatlan Fehér út 20. II. em. 1/ a 1+0 25 KN 

22. 39210/ 17 Saját Ingatlan Fehér út 20. II. em. 2. 1+0 43 KN 

23. 39210/ 17 Saját Ingatlan Fehér út 20. II. em. 3. 2+0 66 K 

24. 42254 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 2. 1+0 25 K 

25. 42254 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 5. 1+0 30 K 

26. 42254 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 6. 1+0 30 K 

27. 42254 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 9. 1+0 26 KN 

28. 42255 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 12. 1+0 29 K 

29. 42255 Saját Ingatlan Gyömrői út 66. fszt. 17. 1+0 42 K 

30. 39093 Saját Ingatlan Halom u. 4. fszt. 2. 1+0 34 K 
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KŐBÁNYA 

az éló város 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

31. 39093 Saját Ingatlan Halom u. 4. 

32. 39093 Saját Ingatlan Halom u. 4. 

33. 39172 Közös Ingatlan Harmat u. 5. 

34. 39173 Saját Ingatlan Harmat u. 7. 

35. 39173 Saját Ingatlan Harmat u. 7. 

36. 39173 Saját Ingatlan Harmatu. 7. 

37. 39173 Saját Ingatlan Harmat u. 7. 

38. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

39. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

40. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

41. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

42. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

43 . 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

44. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

45. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

46. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

47. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

48. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

49. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

50. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

51. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

52. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

53. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

54. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

55. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

56. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

57. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

58. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

59. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

60. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

61. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

62. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

63. 38902/A Társasház Hős u.15/a 

64. 38902/A Társasház Hős u.15/ a 

65. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

66. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 
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fszt. 4. 1+0 44 

fszt. 7. 1+0 26 

fszt. 14. 1+0 26 

fszt. 3. 1+0 29 

fszt. 8. 1+0 29 

fszt. 11. 1+0 23 

fszt. 12. 1+0 32 

fszt.1. 1+0 31 

fszt. 7. 1+0 25 

fszt. 11. 1+0 25 

fszt. 16. 1+0 25 

fszt. 17. 1+0 25 

fe. 78. 1+0 25 

fe. 83. 1+0 25 

fe . 84. 1+0 25 

fe . 91-92. 2+1 52 

fe. 93. 1+0 26 

fe . 94. 1+0 25 

I. em. 21. 1+0 25 

I. em. 22. 1+0 25 

I. em. 24. 1+0 28 

I. em. 28. 1+0 25 

I. em. 30. 1+0 25 

I. em. 31. 1+0 25 

I. em. 33. 1+0 25 

I. em. 95. 1+0 41 

I. em. 98. 1+0 25 

I. em. 99. 1+0 25 

I. em. 100. 1+0 25 

I. em. 101. 1+0 25 

I. em. 103. 1+0 25 

I. em. 110. 1+0 25 

I. em.112. 1+0 25 

I. em.113. 1+0 25 

II. em. 39. 1+0 25 

II. em. 40. 1+0 25 
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KŐBÁNYA 

az é10 város 

Budapest Fővá ros X kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Polgármestere 

67. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

68. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

69. 38902/A Társasház Hős u.15/a 

70. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

71. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

72. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

73. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

74. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

75 . 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

76. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

77. 38902/ A Társasház Hősu.15/a 

78. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

79. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

80. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

81. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

82. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

83. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

84. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

85. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

86. 38902/ A Társasház Hős u.15/ a 

87. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

88. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

89. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

90. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

91. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

92. 38902/A Társasház Hős u. 15/a 

93 . 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

94. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

95. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

96. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

97. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ a 

98. 38902/A Társasház Hős u.15/ a 

99. 38902/ A Társasház Hős u. 15/a 

100. 38902/A Társasház Hős u. 15/ a 

101 . 38902/A Társasház Hős u.15/b 
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II. em. 42. 1+0 25 

II. em. 44. 1+0 25 

II. em. 46. 1+0 25 

II. em. 47. 1+0 25 

II. em. 50. 1+0 25 

II. em. 54. 1+0 25 

II. em. 55. 1+0 25 

II. em. 56. 1+0 29 

II. em. 117. 1+0 25 

II. em. 118-
2+0 54 

119. 

II. em. 120. 1+0 25 

II. em. 121. 1+0 25 

II. em. 124. 1+0 26 

II. em. 125. 1+0 26 

II. em. 128. 1+0 25 

II. em. 131. 1+0 26 

II. em. 132. 1+0 26 

III. em. 59. 1+0 25 

III. em. 60. 1+0 25 

III. em. 61. 1+0 25 

III. em. 62. 1+0 26 

III. em. 63. 1+0 25 

III . em. 65. 1+0 25 

III. em. 66. 1+0 26 

III. em. 67. 1+0 26 

III. em. 71. 1+0 26 

III. em. 72. 1+0 25 

III. em. 133. 1+0 25 

III. em. 134. 1+0 30 

III. em. 136. 1+0 25 

III. em. 138. 1+0 25 

III. em. 141. 1+0 25 

III. em. 142. 1+0 25 

III. em. 150. 1+0 25 

fszt. 1. 2+0 60 
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KŐBÁNYA 

azélóvaros 

Budapest Főváros X kerü let Kőbányai Onkormányzat 
Polgármestere 

102. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

103. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

104. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

105. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

106. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

107. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

108. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

109. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

110. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

111. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

112. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

113. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

114. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

115. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

116. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

117. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

118. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

119. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

120. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

121. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

122. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

123. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

124. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

125. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

126. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

127. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

128. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

129. 38902/A Társasház Hős u.15/b 

130. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

131. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

132. 38902/A Társasház Hős u.15/ b 

133. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

134. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

135. 38902/A Társasház Hős u.15/b 

136. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 

fszt. 2. 1+0 26 

fszt. 3. 1+0 25 

fszt. 4. 1+0 27 

fszt. 7. 1+0 25 

fszt. 9. 1+0 26 

fszt. 12. 1+0 25 

fszt. 15. 1+0 25 

fe. 77. 1+0 32 

fe. 78. 1+0 25 

fe. 79. 1+0 25 

fe. 81. 1+0 25 

fe . 83. 1+0 26 

fe. 86. 1+0 25 

fe . 87. 1+0 25 

fe. 90. 1+0 25 

I. em. 20. 1+0 25 

I. em. 21. 1+0 26 

I. em. 24. 1+0 25 

I. em. 26. 1+0 25 

I. em. 27. 1+0 25 

I. em. 30. 1+0 25 

I. em. 31. 1+0 25 

I. em. 34. 1+0 25 

I. em. 35. 1+0 25 

I. em. 95. 1+0 41 

I. em. 96. 1+0 25 

I. em. 98. 1+0 26 

I. em. 99. 1+0 26 

I. em. 102. 1+0 25 

I. em. 103. 1+0 25 

I. em. 104. 1+0 26 

I. em. 107. 1+0 25 

I. em. 109. 1+0 25 

I. em. 110. 1+0 18 

I. em. 111. 1+0 25 
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Polgármestere 

137. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

138. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

139. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

140. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

141. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

142. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

143. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

144. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

145. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

146. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

147. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

148. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

149. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

150. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

151. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

152. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

153. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

154. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

155. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

156. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

157. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

158. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

159. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

160. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

161. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

162. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

163. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

164. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

165. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

166. 38902/ A Társasház Hős u. 15/ b 

167. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

168. 38902/ A Társasház Hős u.15/b 

169. 38902/ A Társasház Hős u.15/b 

170. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

171. 38902/ A Társasház Hős u. 15/b 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 

I. em. 112. 1+0 25 

II. em. 38. 1+0 31 

II. em. 39. 1+0 25 

II. em. 42. 1+0 25 

II. em. 44. 1+0 25 

II. em. 46. 1+0 25 

II. em. 48. 1+0 25 

II. em. 49. 1+0 25 

Il.em.51. 1+0 26 

II. em. 54. 1+0 26 

II. em. 55. 1+0 25 

II. em. 56. 1+0 28 

II. em. 118. 1+0 25 

II. em. 119. 1+0 25 

II. em. 120. 1+0 26 

II. em. 122. 1+0 25 

II. em. 124. 1+0 25 

II. em. 126. 1+0 25 

II. em. 128. 1+0 25 

II. em. 130. 1+0 25 

II. em. 131. 1+0 25 

II. em. 132. 1+0 25 

III. em. 57. 1+0 31 

Ill. em. 58. 1+0 24 

Ill. em. 59. 1+0 24 

Ill. em. 69. 1+0 25 

Ill. em. 70. 1+0 25 

Ill. em. 72. 1+0 25 

Ill. em. 73. 1+0 25 

III. em. 74. 1+0 25 

Ill. em. 75. 1+0 26 

Ill. em. 134. 1+0 25 

Ill. em. 135. 1+0 26 

III. em. 136. 1+0 26 

Ill. em. 137. 1+0 25 
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Polgármestere 

172. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

173. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

174. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

175. 38902/A Társasház Hős u.15/b 

176. 38902/A Társasház Hős u. 15/b 

177. 38902/A Társasház Hős u. 15/ b 

178. 41676 Saját Ingatlan Kada u. 34. 

179. 41676 Saját Ingatlan Kada u. 34. 

180. 42408 Saját Ingatlan Korall u. 45. 

181. 42408 Saját Ingatlan Korall u. 45 . 

182. 38944 Saját Ingatlan Korponai u. 13. 

183. 41021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

184. 41021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

185. 41 021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

186. 41021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

187. 41021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

188. 41021 Saját Ingatlan Maglódi út 5. 

189. 41021 Saját Ingatlan Maláta u. 21. 

190. 41375 Saját Ingatlan Maláta u. 21. 

191. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

192. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

193. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

194. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

195. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

196. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

197. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

198. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

199. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

200. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

201. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

202. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

203. 42243 Saját Ingatlan Vasgyár u. 12. 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 

III. em. 138. 1+0 29 

III. em. 142. 1+0 26 

III. em. 145. 1+0 26 

III. em. 147. 1+0 25 

III. em. 148. 1+0 26 

III. em. 151. 1+0 26 

fszt. 8. 1+0 25 

fszt. 10. 1+0 29 

fszt. 5. 1+1 41 

fszt. 6. 1+0 42 

fszt. 3. 2+1 93 

fszt. 3. 1+0 54 

fszt. 4. 1+0 38 

fszt. 5. 1+0 32 

fszt. 6. 1+0 39 

fszt. 11. 1+0 34 

fszt. 12. 1+0 34 

I. em. 9. 1+0 26 

I. em. 11. 1+0 30 

fszt. 1/a 1+0 27 

fszt. 6. 1+1 35 

fszt. 7. 1+0 26 

fszt. 8. 1+0 26 

fszt. 9. 1+0 26 

fszt. 11. 2+0 50 

fszt. 14. 1+0 26 

fszt. 15. 1+0 26 

fszt.16-17 . 2+1 68 

fszt. 18. 1+0 25 

fszt. 21. 1+0 24 

fszt. 22. 1+0 24 

fszt. 23. 1+0 24 
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az €1óvá'OS 

Budapest Főváros X. kerü let Kőbá nyai ö nkormányzat 
Polgármestere 

5/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
egyes lakások piaci alapon bérbeadható lakássá minősítéséről szóló határozatok 
hatályon kívül helyezéséről 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 4/ A. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § ( 4) 
bekezdésére, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/ 2020. (Ill. 11.) Korm. 
rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete 
hatáskörében eljárva a következőket rendelem el: 

1. Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő 
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres 
lakások piaci alapon történő bérbeadásra való kijelöléséről szóló 56/ 2016. (II. 18.) 
normatív határozata 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora. 
2. Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út 40. II. emelet 7. szám alatti lakás 
piaci bérbeadásra történő kij elö l ésérő l szóló 511/ 2013. (X. 17.) normatív határozata. 
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

6/ 2020. (III. 18.) Polgármesteri határozat 
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet ellátási szerződésének a 2019. 
évi teljesítéséről szóló beszámolóról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (1051 Budapest, Arany János 
u. 31.) kötött ellátási szerződés 2019. évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadom. 

7 / 2020. (III. 18.) Polgármesteri határozat 
az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívásról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az egészségügyi támogatásról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyom. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívás a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai 
Hírek című folyóiratban kerül közzétételre. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetőj e 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
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Budapest Főváros X kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Polgármestere 

1. melléklet a 7 /2020. (III. 18.) polgármesteri határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki egészségügyi támogatásra. 

1. A pályázat jogszabályi alapja 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint a 24. §
a. 

2. A pályázat benyújtásának feltételei 

2.1. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek 
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135 OOO forintot, 
egyedül élő esetén a 195 OOO forintot. 
2.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani, amelyen az alábbi 
adatokat kell megadni, illetve iratokat kell csatolni: 
2.2.1. Az érvényes személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más 
érvényes hatósági igazolvány másolata, 
2.2.2. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, 
2.2.3 . A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolása: 
a) munkabér esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló 
munkáltató által kiállított igazolás, vagy bérjegyzék; vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által 
kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 
nyilatkozata; 
b) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál a tárgyévi ellátásról szóló igazolás és a kérelem 
benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat; 
e) társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző havi 
járandóságról szóló igazolás; 
d) álláskereső vagy munkanélküli esetén az illetékes járási/kerületi hivatal igazolása arról, 
hogy a kérelem benyújtásakor regisztrált álláskereső, a munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzellátás esetében az erről szóló határozat, valamint a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazolása; 
e) az illetékes járási/kerületi hivatal által folyósított rendszeres pénzellátás ellátás esetében 
a végleges döntés másolati példánya és a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
folyósított összeg igazolása, vagy az illetékes hatóság tárgyhavi igazolása; 
f) az egyéb jövedelmekről (tartásdíj, ösztöndíj) a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kapott/folyósított összegének igazolása, vagy a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett 
tett nyilatkozata; 
g) annak igazolása, hogy valamely jövedelem megállapítása vagy folyósítása folyamatban van; 

11 02 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
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Polgármestere 

h) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okirat; a 
gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában 
hozott bírósági, vagy gyámhivatali határozat; 
i) 16 év feletti tanuló esetén a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézménynek az adott 
iskolai félévre vonatkozó igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról; 
j) fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolata. 
2.2.4. A háziorvos vagy szakorvos igazolása a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi 
eszközre vagy szolgáltatásra való jogosultságról, illetve a gyógyászati segédeszköz 
javításának szükségességéről. 
2.2.5. A gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet, illetve szolgáltató 
(a továbbiakban: szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációja, igazolása a gyógyászati 
segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, illetve a gyógyászati segédeszköz 
javításának költségéről vagy 60 napnál nem régebbi, kérelmező nevére szóló, eredeti tételes 
ÁFÁ-s számla a megvásárolt gyógyászati segédeszközről, egészségügyi eszközről vagy 
igénybe vett szolgáltatásról, illetve a meglévő gyógyászati segédeszköz javításáról. Csekken 
történő kifizetésnél az ÁFÁ-s számla mellé csatolni kell a befizetést igazoló csekk másolatát, 
valamint átutalás esetén az átutalásról szóló igazolást. Szemüveg esetén az árkalkulációnak 
vagy a számlának külön kell tartalmaznia a keret árát figyelemmel arra, hogy az 
Önkormányzat kizárólag a lencse árához nyújt támogatást. 
2.3. A pályázó egy naptári évben legfeljebb két egészségügyi támogatásban részesülhet. 
2.4. Egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás esetében a támogatás legfeljebb 12 hónapra 
vonatkozó mennyiségre terjedhet ki. 

3. A pályázat benyújtásának helye és határideje 

A pályázatokat 2021. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak 
címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással 
rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi 
referenstő l a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail 
címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélszolgálaton, igényelhető a fenti e-mail 
címen, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Önkormányzat 
honlapján az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt. 

4. A pályázat elbírálásának menete 

A Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A pályázatokat a 
szociális ügyekért felelős bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén, 
mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a 
gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, illetve a gyógyászati 
segédeszköz javítása előzetesen kalkulált árának 90%-át. A Hivatal a döntést követően 
értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz, egészségügyi 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
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Polgármestere 

eszköz megvásárlását, a gyógyászati segédeszköz javítását, illetve az egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételét igazoló eredeti számlát be kell bemutatni a Hivatal 
Ügyfélszolgálatán, amelyet követően az Önkormányzat 15 napon belül intézkedik a megítélt 
támogatás kifizetéséről. Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja a 30 OOO Ft
ot, a pályázó kérelmére az Önkormányzat a támogatási összeget közvetlenül a szaküzlet 
részére is átutalhatja. 

5. Érvénytelenség 

Érvénytelen az a pályázat, amely a 2. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

8/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívásról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az ápolási támogatásról szóló pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyom. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívás a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai 
Hírek című folyóiratban kerül közzétételre. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a 8/2020. {III. 18.) polgármesteri határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti 
Bizottsága pályázatot ír ki ápolási támogatásra. 

1. A pályázat jogszabályi alapja: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése, valamint a 
20-22. §-a. 

2. A pályázat benyújtásának feltételei: 

2.1. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a 
kerületben lakó 18. életévét betöltött tartósan beteg személy, akinek háztartásában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 OOO forintot, egyedül élő esetén a 
120 OOO forintot, és a háziorvos vagy szakorvos igazolása szerint önmaga ellátásában 
segítségre szorul. 
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2.2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles hitelt érdemlően igazolni az ápolási 
támogatásra való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati felhívásban 
szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat. 

2.3 . A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 
2.3.1. A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolása: 
a) munkabér esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló 
munkáltató által kiállított igazolás, vagy bérjegyzék; vállalkozásból vagy őstermelői 
tevékenységből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által 
kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó 
nyilatkozata; 
b) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásoknál a tárgyévi ellátásról szóló igazolás és a kérelem 
benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat; 
c) társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző havi 
járandóságról szóló igazolás; 
d) álláskereső vagy munkanélküli esetén az illetékes járási/ kerületi hivatal igazolása arról, 
hogy a kérelem benyújtásakor regisztrált álláskereső, a munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzellátás esetében az erről szóló határozat, valamint a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátás igazolása; 
e) az illetékes járási/ kerületi hivatal által fo lyósított rendszeres pénzellátás ellátás esetében 
a végleges döntés másolati példánya és a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
folyósított összeg igazolása, vagy az illetékes hatóság tárgyhavi igazolása; 
f) az egyéb jövedelmekről (tartásdíj, ösztöndíj) a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kapott/folyósított összegének igazolása, vagy a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett 
tett nyilatkozata; 
g) annak igazolása, hogy valamely jövedelem megállapítása vagy folyósítása folyamatban 
van; 
h) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okirat; a 
gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában 
hozott bírósági, vagy gyámhivatali határozat; 
i) 16 év feletti tanuló esetén a középfokú vagy felsőfokú oktatási intézménynek az adott 
iskolai félévre vonatkozó igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról; 
j) a fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolata. 
2.3.2. A háziorvos vagy szakorvos igazolása arról, hogy a pályázó önmaga ellátásában 
segítségre szorul. 
2.3 .3. A pályázó egészségi állapotának romlását, betegségét igazoló leletek, orvosi 
dokumentációk másolata. 

2.4. A pályázónak a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, illetve másolatának 
csatolásával kell igazolnia a saját és a vele közös háztartásban élők lakóhelyét. Az 
életvitelszerű tartózkodást az önkormányzat környezettanulmány útján ellenőrizheti. 

3. A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 2021. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak 
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címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással 
rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi 
referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail 
címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, igényelhető a fenti e-mail 
címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Önkormányzat 
honlapján az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt. 

4. A pályázat elbírálásának menete: 

A Polgármesteri Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A 
pályázatokat a szociális ügyekért felelős bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő 
ülésén. A Polgármesteri Hivatal a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat 
eredményéről. Az ápolási támogatás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzat i rendeletben erre a célra biztosított keretösszeg mértékéig biztosított. 

5. Érvénytelenség: 

Érvénytelen az a pályázat, amely a 2. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg. 

9/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva egészségügyi támogatást állapítok meg 
1. Bene Miklósné részére a megvásárolt hallókészülékhez és tartozékához, a támogatás összege 
a hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, 165 675 Ft, 
2. Benyő Ágnes részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás árának 
70%-a, 56 700 Ft, 
3. Csáki Mihályné részére a megvásárolt 2 db protézistartó melltartóhoz és az 1 db teljes 
szilikonos mellprotézishez, a támogatás összege a 2 db protézistartó melltartó és az 1 db 
teljes szilikonos mellprotézis vételárának 70%-a, 7360 Ft, 
4. Csörgits Péter részére multifokális szemüveg megvásárlásához, a támogatás összege a 
szemüveglencse árának 70%-a, legfeljebb 126 450 Ft, 
5. Dingfelder Zsuzsanna részére a gyermeke, Szélesy Attila Imre két darab 
adrenalininjekciójának megvásárlásához, a támogatás összege a két darab adrenalininjekció 
árának 90%-a, legfeljebb 22 795 Ft, 
6. Drahos Andrea részére a gyermeke, Stokker Anna Bexsero-védőoltásának 

megvásárlásához, a támogatás összege a Bexsero-védőoltás árának 90%-a, legfeljebb 25 640 
Ft, 
7. Fenyves Edit Ágnes részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 
vételárának 90%-a, 66 600 Ft, 
8. Filó Mátyásné részére a megvásárolt szemüveghez, a támogatás összege a 
szemüveglencsék vételárának 70%-a, 32 935 Ft, 
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9. Hitka Elemér részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz, a támogatás összege az alsó és 
felső fogsor vételárának 60%-a, 84 OOO Ft, 
10. Kiss Ferencné részére alsó és felső fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege az alsó 
és felső fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 59 640 Ft, 
11. Kocsis Hajnalka részére a gyermeke, Udvardi Kristóf Nimenrix-védőoltásának 

megvásárlásához, a támogatás összege a Nimenrix-védőoltás árának 70%-a, legfeljebb 17 785 
Ft, 
12. Kóté Károly részére a megvásárolt olvasó és távollátó szemüveghez, a támogatás összege 
a szemüveglencsék vételárának 70%-a, 11 200 Ft, 
13. Molnár István részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához, a támogatás összege a 
hallókészülék és tartozéka önrészének 70%-a, legfeljebb 96 920 Ft, 
14. Monek Györgyné részére a megvásárolt szemüveghez, a támogatás összege a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 2985 Ft, 
15. Péter Zsolt részére az elkészített alsó és felső részleges fogsorhoz, a támogatás összege 
az alsó és felső részleges fogsor vételárának 70%-a, 112 OOO Ft, 
16. Prainer Péter Ferenc részére a megvásárolt olvasószemüveghez, a támogatás összege a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 17 150 Ft, 
17. Sarkisoff Átorné részére vérnyomásmérő készülék megvásárlásához, a támogatás 
összege a vérnyomásmérő készülék árának 70%-a, legfeljebb 21 OOO Ft, 
18. Sárvári Diána Ibolya részére a gyermeke, Sárvári Maja védőoltásának megvásárlásához, 
a támogatás összege a Varivax-védőoltás árának 70%-a, legfeljebb 14 500 Ft, 
19. Sárvári Diána Ibolya részére a gyermeke, Sárvári Kitti védőoltásának megvásárlásához, 
a támogatás összege a Varivax-védőoltás árának 70%-a, legfeljebb 14 500 Ft, 
20. Sárvári István részére a gyermeke, Sárvári Szófia védőoltásának megvásárlásához, a 
támogatás összege a Varivax-védőoltás árának 70%-a, legfeljebb 14 500 Ft, 
21. Shahné Budai Krisztina részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a 
fogpótlás vételárának 70%-a, 113 400 Ft, 
22. Szentgyörgyi Sándorné részére a megvásárolt szemüveghez, a támogatás összege a 
szemüveglencse vételárának 70%-a, 22 400 Ft, 
23. Szentirmai Anita részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 
vételárának 50%-a, 215 OOO Ft, valamint 
24. dr. Vidák Renáta Katalin részére a gyermeke, Goman Jázmin Tícia megvásárolt 
szemüvegéhez, a támogatás összege a szemüveglencse vételárának 90%-a, 19 790 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

10/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva ápolási támogatást állapítok meg 
1. Bali Zsuzsanna részére 2020. április l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft 
összegben, a támogatás összege összesen 96 OOO Ft, 
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2. Balogh Klára részére 2020. április l -jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben, 
a támogatás összege összesen 96 OOO Ft, 
3. Daru Sándorné részére 2020. április l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft 
összegben, a támogatás összege összesen 96 OOO Ft, valamint 
4. Lakatos László részére 2020. április l-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 OOO Ft 
összegben, a t ámogat ás összege összesen 120 OOO Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

11/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Wolf György András önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Wolf György Andrásnak az 1102 
Budapest, Kőrösi Csoma S. út 23. 1/2. szám alatti volt bérleményén fennálló hátralékára 48 
havi részletfizetést engedélyezek. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

12/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Ebtekar Krisztina önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó 
részletfizetési kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 25 . § (1) bekezdése alapján Ebtekar Krisztinának az 1105 Budapest, 
Ihász u. 30. 2/19. szám alatti bérleményén fennálló hátralékára 36 havi részletfizetést 
engedélyezek. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

13/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Üllői út 120-122. 2. épület 2. lph. 2/28. szám alatti lakás 
bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Üllői út 120-122. 2. 
épület. 2. lph. 2/28. szám alatti kettő szobás, 48 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
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állapotában Dalzsuffó Annamária számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig 
szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

14/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1106 Budapest, Gyakorló u. 12. 5/21. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1106 Budapest, Gyakorló u. 12. 5/21. 
szám alatti egy és fél szobás, 35 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Lukasz Sándor számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adom. 
Határidő : 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1102 Budapest, Hölgy u. 29-31. fszt. 15. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Hölgy u. 29-31. fszt. 
15. szám alatti egy szobás, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, felújított állapotban Dudics Miklós számára határozott időre, 2021. március 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Farkas Zsoltné önkormányzati lakáson fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési 
kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján Farkas Zsoltné született Szabó Ildikónak 
az 1139 Budapest, Forgách u. 32. 5. épület 3/ 308. szám alatti volt bérleményén fennálló 
hátralékára 36 havi részletfizetést engedélyezek. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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.12 é1óvá·os 

Budapest Főváros X kerü let Kőbánya i ö nkormányzat 
Polgármestere 

17 /2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Csilla u. 4/B 3/705. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Csilla u. 4/8 3/705. 
szám alatti egy és fél szobás, 38 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban Farkas Zsoltné született Szabó Ildikó számára 
határozott időre, 2021. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

18/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 23. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 23. 
1/4. szám alatti kettő szobás, 49 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Ujvári László Jánosné született Péntek Borbála Éva és Ujvári Rita Erika számára 
határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

19 /2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Luca köz 7. 2. lh. 2 / 12. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Luca köz 7. 2. lh. 2/ 12. 
szám alatti kettő szobás, 53 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Knipfel István számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

20/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 3. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Kőér u. 48. fszt. 3. szám 
alatti egy szobás, 32 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Farkas János 
számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adom. 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +361 4338 201 1 Fax: +36 14338221 1 E-mail: polgarmester@kobanya.hu I wwwkobanya.hu 18 



1 

~~ 
KŐBÁNYA 

az éló varos 

Budapest Fővá ros X. kerület Kőbá nya i Önkormányzat 
Polgármestere 

Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

21/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Liget u. 29. fszt. 4. 
szám alatti egy szobás, 51 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Szabó 
Tímea Erika számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe 
adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

22/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 10/ A fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szo lgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Maláta u. 10/A fszt. 2. 
szám alatti egy szobás, 29 mz alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban Melnikov Mihályné született Rafael Zsófia számára határozott időre, 
2025. február 28. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

23/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 18. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1105 Budapest, Maláta u. 13. fszt. 18. 
szám alatti egy szobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, felújított állapotban Horváth Gábor Miklós számára határozott időre, 2025. 
február 28. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő : 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetőj e 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

24/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Hungária krt.1-3. 23. épület fszt. 4 . szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) 
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az é lO va·os 

Budapest Főváros X. kerület Kőbá nyai Onkormányzat 
Polgármestere 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 23. 
épület fszt. 4. szám alatti egy szobás, 33 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Lipcsák János számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális 
alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

25/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1102 Budapest, Liget u. 26. 1/4. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Liget u. 26. 1/4. szám 
alatti egy szobás, 27 m2 alapterületű, félkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Beta Zoltán 
János számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

26/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1102 Budapest, Harmat u. 10-12. 6. lh. fe. 42. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1102 Budapest, Harmat u. 10-12. 6. lh. 
fe. 42. szám alatti kettő szobás, 65 mz alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában 
Odalonu Márta Gyöngyi számára határozott időre, 2022. március 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

27 /2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Doba u. 7. 5. lh. 3/36. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Doba u. 7. 5. lh. 3/36. 
szám alatti három szobás, 68 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi állapotában Kalina 
József László és Kalina-Szabó Éva született Szabó Éva számára határozott időre, 2022. 
március 31. napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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azero varos 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormá nyzat 
Polgármestere 

28/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1103 Budapest, Ihász u. S. fszt. 14. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1103 Budapest, Ihász u. 5. fszt. 14. 
szám alatti egy szobás, 40 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, felújított állapotban Banya Jolán számára határozott időre, 2022. március 31. 
napjáig szociális alapon bérbe adom. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

29/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47 /C fszt. 398. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47 /C 
fszt. 398. szám alatti egy és fél szobás, 39 m2 alapterületű, félkomfortos lakást Szakálné 
Szalay Erika és Szakál Pál Zoltán számára helyreállítási kötelezettséggel a helyreállítás 
időtartamára, legfeljebb hat hónap határozott időre, illetve ha a helyreállítási 
kötelezettségüknek eleget tesznek, a műszaki átvétel időpontjától számított újabb 
határozott időre, öt évre szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

30/ 2020. (III. 18.) polgármeste,;-i határozat 
Mészáros Károlyné és Mészáros Szilveszter bérlőtársi jogviszony létesítése iránti 
kérelméről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Mészáros Károlyné született 
Buzgó Edit bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Mészáros 
Szilveszter számára az 1105 Budapest, Bolgár u. 10. fszt. 5. szám alatti, egy szobás, 26 mz 
alapterületű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2020. szeptember 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

31/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Ináncsi Istvánné és Ináncsi István bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbánya i önkormányzat 
Polgármestere 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Ináncsi Istvánné született Halász 
Julianna bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Ináncsi István 
számára az 1103 Budapest, Gergely u. 62. fszt. 11. szám alatti, egy szobás, 24 m2 alapterületű, 
komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2024. március 31. napjáig szociális alapon 
bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

32/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Faragó Józsefné és Faragó Tamás bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 4. §-a alapján Faragó Józsefné született Rigó 
Magdolna bérlőnek a lakáson fennálló lakásbérleti jogviszonyára tekintettel Faragó Tamás 
számára az 1101 Budapest, Csilla u. 2/ B 3/ 801. szám alatti, egy és fél szobás, 37 m2 

alapterül etű, komfortos lakást bérlőtársként határozott időre, 2020. november 30. napjáig 
szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

33/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Makkai Julianna és Mészáros Istvánné lakáscsere iránti kérelméről 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárulok Makkai Julianna 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 Budapest, 
Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti egy szobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti jogának és Mészáros Istvánné született Novák Katalin Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 Budapest, Kápolna u. 
17. 1/7. szám alatti egy és fél szobás, 45 m2 alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozó 
határozatlan idejű bérleti jogának a cseréjéhez. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Bánya u. 7. fszt. 3. szám alatti egy szobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Mészáros Istvánné született Novák Katalin számára határozatlan időre szociális 
alapon bérbe adom. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1105 Budapest, 
Kápolna u. 17. 1/7. szám alatti egy és fél szobás, 45 m2 alapterületű, összkomfortos lakást a 
jelenlegi állapotában Makkai Julianna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe 
adom. 
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az €16 város 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Polgármestere 

Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

34/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Magyari András Péter és Magyari Andrásné, illetve Magyari Zsuzsanna lakáscsere 
iránti kérelméről 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján hozzájárulok Magyari András 
Péter és Magyari Andrásné Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonában álló, 1102 Budapest, Bánya u. 10. fszt. 12. szám alatti egy szobás, 32 m2 

alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Magyari 
Zsuzsanna Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1102 
Budapest, Bánya u. 10. fszt. 11. szám alatti egy szobás, 28 m 2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának a cseréjéhez. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Bánya u. 10. fszt. 12. szám alatti egy szobás, 32 m 2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Magyari Zsuzsanna számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adom. 
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak szerint az 1102 Budapest, 
Bánya u. 10. fszt. 11. szám alatti egy szobás, 28 m2 alapterületű, komfortos lakást a jelenlegi 
állapotában Magyari András Péter és Magyari Andrásné született Lindauer Éva számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

35/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Szencziné Németh Marianna és Ujlaky Ádám Richárd lakáscsere iránti kérelméről 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-a alapján 
hozzájárulok Szencziné Németh Marianna született Németh Marianna Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1104 Budapest, 
Szőlőhegy u. 9. 2. lph. 4/16. szám alatti egy szobás, 26 m2 alapterületű, összkomfortos 
lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának, valamint Ujlaky Ádám Richárd 
Tiszaeszlár belterület 330/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 4464 
Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 15. szám alatt található, 1439 m2 alapterületű kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a cseréjéhez. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
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vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak 
szerint az 1104 Budapest, Szőlőhegy u. 9. 2. lph. 4/ 16. szám alatti egy szobás, 26 m2 

alapterületű, összkomfortos lakást a jelenlegi állapotában Ujlaky Ádám Richárd 
számára határozatlan időre szociális alapon bérbe adom. 
Határidő: 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

36/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Fekete Tímea Emese és Parrag Máté lakáscsere iránti kérelméről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában foglaltak alapján Fekete Tímea 
Emese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 
Budapest, Ihász u. 30. 1/ 13. szám alatti kettő szoba, 92 m2 alapterületű, komfortos lakásra 
vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogának és Parrag Máté Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, 1105 Budapest, Ihász u. 30. 1/10. szám alatti 
három szoba, 86 m2 alapterületű összkomfortos lakásra vonatkozó határozatlan idejű 
bérleti jogának a cseréjéhez történő hozzájárulás iránti kérelmet elutasítom. 
Határidő : 2020. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

37 / 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1105 Budapest, Gergely u. 38. fszt. 15. szám alatti lakás bérbeadásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján Pántya Péter 1101 
Budapest, Hős u. 15/B 1/ 113. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződésének 
cserelakás biztosításával történő felmondását követően az 1105 Budapest, Gergely u. 38. 
fszt. 15. szám alatti egy szobás, 25 m2 alapterületű, komfortos lakást rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, felújított állapotban Pántya Péter és - Pántya Péter lakásbérleti 
jogviszonyára tekintettel - Tóth Sándorné született Varga Katalin Eszter számára 
határozatlan időre szociális alapon bérbe adom azzal a feltétellet hogy az 1101 Budapest, 
Hős u. 15/ B 1/ 113. szám alatti lakást a jelenlegi állapotában kiürítve, működőképes 
berendezési tárgyakkal a cserelakás átvételét követő 30 napon belül a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-nek átadják. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. április 15. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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38/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az önkormányzati lakásokban 2019. évben végzett bérleményellenőrzésről 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdése alapján 
benyújtott, az önkormányzati lakásokban 2019. évben végzett bérleményellenőrzésekről 
szóló beszámolót elfogadom. 

39/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Kőbányai Hárslevelű Óvoda és a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázati felhívásról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva pályázatot írok ki 

a) az 1. melléklet szerinti tartalommal 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.), 

b) a 2. melléklet szerinti tartalommal 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) és 

e) a 3. melléklet szerinti tartalommal 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 

magasabb vezetői tevékenységének ellátására. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv internetes oldalán, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 
3. A pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20 / A. § ( 6) bekezdése szerint bizottságot hozok 
létre, amelynek tagjává megbízom 

a) Bolyán Andrást, 
b) Gerzson Saroltát, 
e) dr. Horváth Márkot, 
dJ Kollátosz Fotiszt, 
e) Major Petrát, 
J] Marksteinné Molnár Juliannát, 
g) dr. Mátrai Gábor Imrét, 
h) Papp Zoltánt, 
i) Radványi Gábort és 
j) Zsolt Ferencet. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. június 30. 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 

1. melléklet a 39/2020. {III. 18.) polgármesteri határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 
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Kőbányai Aprók Háza Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2020. augusztus l-jétől 2025. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
d) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
e) magyar állampolgárság, 
f) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
b) szakmai önéletrajz, 
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
dJ a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
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ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb J nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény S. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a 
döntés meghozatala során; 

fJ szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. május 3. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 06 1 4338 153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@kobanya.hu címre kell benyújtani. Kérjük 
a tárgyban fe ltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: .. . /2020, 
valamint a beosztás megnevezését: ,,óvodavezető" . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/ 2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2020. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 
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2. melléklet a 39/2020. {Ill. 18.) polgármesteri határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Hárslevelű Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2020. augusztus l-jétől 2025 . július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 
1106 Budapest, Hárslevelű u. S. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
e) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
dJ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
e) magyar állampolgárság, 
!) büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
b) szakmai önéletrajz, 
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e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 
rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 

d) a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
eb J nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

f) szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. május 3. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 06 1 4338 153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@kobanya.hu címre kell benyújtani. Kérjük 
a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2020, 
valamint a beosztás megnevezését: ,,óvodavezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március ... 
www.kobanya.hu honlapon: 2020. március 
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

3. melléklet a 39/2020. {III. 18.) polgármesteri határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. §-a alapján 

pályázatot hirdet a 

Kőbányai Mocorgó Óvodában 
óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre : 2020. augusztus l-jétől 2025. július 31-éig szól. 

A munkavégzés helye: 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más személy vagy szerv hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
b) óvodapedagógus munkakörben legalább öt év szakmai tapasztalat, 
e) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
dJ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
e) magyar állampolgárság, 
f) büntetlen előélet és cselekvőképesség . 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
b) szakmai önéletrajz, 
e) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány [Kjt. 20. § (2c) bekezdés 

rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány], 
dJ a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény S. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ec) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során; 

f) szakmai helyzetelemzésre épü lő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat beérkezésének határideje: 
2020. május 3. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető nyújt a 06 1 4338 153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@kobanya.hu címre kell benyújtani. Kérjük 
a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2020, 
valamint a beosztás megnevezését: ,,óvodavezető" . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető megbízásáról - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
figyelembevételével - a Képviselő -testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. június 30. 

A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
http://kozigallas.gov.hu honlapon: 2020. március ... 
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www.kobanya.hu honlapon: 2020. március 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhet. 

40/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a 2020. évi kulturális és művészeti pályázatról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a 2020. évi kulturális és művészeti pályázati felhívást az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyom. 
2. Az 1. pont szerinti pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai 
Hírekben kell közzé tenni. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

1. melléklet a 40/2020. (III. 18.) polgármesteri határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki a kőbányai kulturális és művészeti területen 
tevékenykedők 2020. évi támogatására. 

1. A pályázat célja: a kerületi kulturális, művészeti élet segítése, ösztönzése, fellendítése. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 OOO OOO Ft 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 200 OOO Ft 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1. A pályázaton részt vehet 
a) a Kőbánya területén élő és alkotó, művészeti, kulturális tevékenységet folytató 

természetes személy, 
b) a kőbányai székhelyű, kulturális, művészeti tevékenységgel foglalkozó civil szervezet, 

valamint 
e) a kőbányai székhelyű oktatási, vagy művészeti oktatási intézmény tanulója, (a 

továbbiakban együtt: pályázó). 
4 .2. Természetes személy pályázhat: 
- civil szervezettel együtt, ebben az esetben a támogatás a civil szervezet részére 
folyósítható, 
- egyénileg, ebben az esetben a támogatás után felszámított személyi jövedelemadó összege 
a pályázót terheli. 
4 .3. Nem vehet részt a pályázaton az a civil szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
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rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet alapján meghatározott támogatásban részesül. 
4.4. A pályázatot kizárólag a „Pályázati adatlap" pontos, hiánytalan kitöltésével lehet 
benyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell 
csatolni: 

aJ a pályázó adatai, e-maii-címe, 
bJ a támogatni kért tevékenység megnevezése és bemutatása legfeljebb egy oldal 

terjedelemben, mely tartalmazza a megvalósítás időpontját is, 
cJ a kért támogatás pontos összege és a támogatni kért tevékenység teljes, részletes 

költségvetése, 
dJ amennyiben a pályázó 2020-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat 

támogatásában, ennek feltüntetése a támogatás céljának és összegének 
megjelölésével, 

eJ természetes személy esetén a lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata, 
f) igazolás arról, hogy a civil szervezet a 2019. évről szóló beszámolóját, valamint 

közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést letétbe helyezte az Országos 
Bírósági Hivatalnál, 

gJ a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített 
másolata és a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolása 
a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, 

hJ e-mailen és postán érkező pályázatok esetén a civil szervezet törvényes képviselője 
aláírási címpéldányának másolata, 

iJ nyilatkozat arról, hogy 
iaJ a pályázónak nincs köztartozása, és nem áll fenn tartozása a Kőbányai 

Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és a Kőbányai 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 

ibJ a civil szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e, 
jJ a kőbányai székhelyű művészeti és oktatási intézmény tanulója esetén a tanulói 

jogviszony igazolása, 
kJ nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggésben történő kezeléséről. 

4.5. Egy pályázó egy alkalommal nyújthat be pályázatot. 

5. A támogatási időszak: 2020. január l-jétől 2020. december 31-éig terjedő időszak. 

6. Támogatás kérhető a kulturális, művészeti tevékenységgel összefüggő költségekre, 
különösen: 

aJ művészeti alkotómunka, 
b J kiállítás szervezése, 
cJ könyv-, CD-, DVD-kiadás, 
dJ kulturális, zenei programok szervezése, 
e J hangszervásárlás, hangszerj avítás, 
f) filmkészítés, fotóművészeti tevékenység, 
gJ művészeti tanulmányutak segítése, 
hJ alkotótáborokban, művészeti táborokban való részvétel segítése, 
iJ anyag-, eszközvásárlás művészeti tevékenységhez, 
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jJ hozzájárulás kulturális, művészeti versenyek nevezési díjához. 

7. A támogatás nem használható fel 
a) étkezési költségre, valamint 
b J személyi juttatásra és annak járulékaira. 

8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2020. augusztus 3-áig (hétfő) folyamatosan lehet benyújtani 
a) elektronikusan a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail címre, 
b) elektronikusan az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BPlOKER hivatali kapu 

címre, 
e) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 

Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás 
esetén a pályázatnak a fenti határidőre be kell érkeznie a Hivatalba. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Hanzik Ágnes közművelődési 
referenstől a 06 1 4338 227 telefonszámon, illetve a HanzikAgnes@kobanya.hu e-mail
címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, illetve letölthető a Kőbányai 
Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolás útján sokszorosítható. 

9. A pályázat elbírálásának menete: 
Hiánypótlásra és a pályázati határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati 
feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. 
A pályázatokat a Közművelődési Bizottság a 2020. augusztusi ülésén bírálja el. A Hivatal a 
döntést követően e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes 
pályázókkal a Kőbányai Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

10. Az elszámolás módja, határideje: 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, 
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási 
időszakba esik, és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik. 
A támogatással legkésőbb 2021. január 15-éig kell elszámolni a támogatási szerződésben 
meghatározott módon. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan felhasznált 
támogatási összeget köteles visszafizetni. A nyertes pályázó a támogatás lebonyolításában 
a Kőbányai Önkormányzat képviselőjével együttműködik, az ellenőrzési munkát a 
megfelelő dokumentumok, számlák (a jogszabályok által meghatározott formai 
követelményeknek megfelelően feltüntetett adatokkal), a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíti. 

Budapest, 2020. március „ 

D. Kovács Róbert Antal 
Kőbánya polgármestere 
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41/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásának elszámolásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva a Kőbányán működő egyházak 2019. évi támogatásának 
elszámolása keretében a 
a) Budapest- Kőbányai Evangélikus Egyházközség, 
b) Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség, 
e) Budapest-Kőbányai Református Egyházközség, 
dJ Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia, 
e) Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia, 
f) Lengyel Perszonális Plébánia, valamint 
g) Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyülekezete 
elszámolását elfogadom. 

42/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó 2020. évi pályázati kiírásról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra 
vonatkozó pályázati kiírást az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 
2. A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapon kell közzé tenni. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

1. melléklet a 42/2020. {Ill. 18.) polgármesteri határozathoz 

Pályázati kiírás 

Pályázat lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásra 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításról szóló 2/ 2020. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 13. ,,Társasház kamerarendszer" során szereplő 
3 OOO OOO forint erejéig a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki. 

A pályázati feltételeket a lakóközösség részére elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.), valamint a jelen kiírás határozza meg. 

A pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási területén levő 

társasházak, valamint lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: lakóközösség). 
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I. A pályázat benyújtása 
1. A pályázatot az 1. melléklet szerinti pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet 

benyújtani a 2. mellékletnek megfelelő lakóközösségi elektronikus megfigyelő rendszer 
létesítésének támogatására. A formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélközpontjában (1102 Budapest X. kerület, Állomás utca 26.) átvehetők vagy az 
Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők. 

2. A pályázat utófinanszírozott. Pályázatot csak a 2019. június 3. napja és a pályázat 
benyújtása között megvalósított vagy ugyanezen időszakban meghozott, a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntéssel elfogadott 
projekt támogatására lehet benyújtani. A tulajdonosi döntésnek tartalmaznia kell a 
lakóközösség által szabályszerűen kiválasztott vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
árajánlatát is. 

3. A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva 
kell összeállítani: 

a) kitöltött pályázati adatlap, 
b) tartalomjegyzék, 
e) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-ának, valamint a 

lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/ A. §-ának és a pályázati 
feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntés, 

d) pályázati leírás és költségvetés részletes műszaki leírással, 
e) a megvalósult kivitelezés esetén a megvalósítást igazoló számláknak a pályázók 

képviseletére jogosult által hitelesített másolata, 
j) a Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a feltételeket 

megismerte, és a szerződésben félként részt kíván venni, 
g) a pályázat egyéb kötelező mellékletei. 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi 
követelményeket nem teljesíti. 

4. A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 
Budapest X. kerület, Állomás utca 26.) kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A 

borítékra rá kell írni a pályázó címét, valamint a következő hivatkozást: ,,elektronikus 

megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó 2020. évi pályázat". 

Postai feladás esetén a pályázat benyújtásának időpontja a borítékon szereplő postai 

bélyegző dátuma. 

5. A pályázat benyújtása 2020. november 30-áig folyamatos. 

II. A pályázat lebonyolítása és elbírálása 
1. A pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el. 
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2. A pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) bírálja el. A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő 3 OOO OOO 
forint erejéig dönt a támogatások odaítéléséről. 

3. A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését 
az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza. 

4. Az Önkormányzat a nyertes pályázó képviselőjével szerződést köt. Ha a nyertes pályázó 
a támogatás elnyeréséről szóló értesítés közlésétől számított 30 napon belül neki 
felróható okból a szerződést nem írja alá, a támogatásra való jogosultság hatályát veszti. 

5. A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak három hónap áll rendelkezésére 
a pályázat tartalmának megvalósítására, azaz az elektronikus megfigyelő rendszer 
kiépítésére. A Vállalkozó által megvalósított elektronikus megfigyelő rendszer 
megfelelőségét - műszaki átadás-átvételi eljárás keretében - az Önkormányzat ellenőrzi. 

6. Amennyiben a szerződés megkötésétől az elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére 
nyitva álló három hónapos határidőt a nyertes pályázó túllépi, vagy a műszaki átadás
átvételi eljárás során a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat az 
abban meghatározottak szerint és a megjelölt határidőn belül nem javítja ki, a pályázat 
támogatásban nem részesülhet, a támogatásra való jogosultság, valamint a szerződés 
hatályát veszti, továbbá - a forráshoz képest többletigénylés esetén - a nyertes pályázó 
helyére a sorban következő pályázó lép, amellyel az Önkormányzat szerződést köt. 

7. Az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval és a Vállalkozóval, amely alapján 

a nyertes pályázó részére biztosított vissza nem térítendő támogatást a szerződésben 
szabályozott feltételekkel az Önkormányzat a Vállalkozó részére teljesíti. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást hivatali munkaidőben Szász József (tel.: 
06-1-4338-284) nyújt. 

Budapest, 2020. március,, " 

43/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár között kötendő, 1 OOO OOO Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 
2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 
valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról 
szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 8. 
soráról 1 250 OOO Ft-ot a Rendelet 9. mellékletében meghatározott „K84. Egyéb 
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre" kiadások közé átcsoportosítok. 
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Határidő: 

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

1. melléklet a 43/2020. (III. 18.) polgármesteri határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-
2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: D. Kovács 
Róbert Antal polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester) mint 
támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (székhelye: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 
1., PIR száma: 490760, adószáma: 15490768-2-42, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15490768, képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató), mint támogatott (a 
továbbiakban: Támogatott), 
együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételekkel. 

1. Felek megállapítják, hogy a Támogatott két, Budapest X. kerület közigazgatási területén 
megtalálható telephelyén működő könyvtára (X/4. sz. Kőbányai Könyvtár és X/3. sz. Újhegyi 
Könyvtár, a továbbiakban együtt: Könyvtárak) részt vesz a kőbányai közművelődési 
feladatok ellátásában. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató közművelődéssel kapcsolatos feladatai 
végrehajtása érdekében együttműködnek egymással. A Szerződő Felek az együttműködés 
időtartamát 2020. december 31. napjáig határozzák meg. 

3. A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása. 

4. A Támogatott a Könyvtárakon keresztül az együttműködés keretében 
a) a Támogató felkérésére részt vesz a kerületi rendezvényeken, kulturális programokon, 
b) a Támogató a képviselő-testületi üléseiről készült jegyzőkönyveket gyűjti, és azokhoz 

hozzáférést biztosít az érdeklődők számára, 
c) folyamatos kapcsolatot tart a kerületi általános iskolákkal, óvodákkal, melynek 

keretében látogatási lehetőséget biztosít részükre, 
d) biztosítja az esélyegyenlőséget a könyvtárt látogatni szándékozók részére. 
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5. A Támogató az együttműködés keretében vállalja, hogy 1 OOO OOO Ft, azaz egymillió 
forint támogatást nyújt a Támogatott működéséhez, amelynek fedezete a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. 
(II. 20.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. A jelen szerződésben meghatározott 
cél megvalósítása során esetlegesen felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli, a 
Támogató a támogatási összegen felül további forrás biztosítását nem vállalja. 

6. A támogatás felhasználható a Támogatott alaptevékenysége keretében 
a) szabadidős programok szervezési költségeire és előadói tiszteletdíjakra, 
b) dekorációs anyagokra, 
c) könyvtári bútorok vásárlására, 
d) könyv, DVD, CD, diafilm vásárlásra és szabadidős programok eszközköltségére. 

7. A támogatás nem használható fel menedzser-szerződés alapján bér és bérjellegű 

kifizetésekre, tanácsadói díjra, adó-, illeték- vagy egyéb köztehertartozás kiegyenlítésére. A 
Támogatott a támogatást 2020. január 1. és 2020. december 31. között felmerülő és 
kifizetett a 6. pontban meghatározott bontásban és költségekre jogosult felhasználni . 

8. A támogatás folyósítására a jelen szerződés Felek által történő aláírását követő 15 napon 
belül kerül sor átutalás útján a Támogatott 11784009-15490768 számú bankszámlájára. 

9. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2020. december 31-éig 
tételesen elszámolni - úgy, hogy az elszámolásban elkülönüljön a X/4. sz. és a X/ 3. sz. 
Könyvtár részére nyújtott támogatás - és írásos, szakmai beszámolót készíteni a Támogató 
részére. 

10. A pénzügyi elszámoláshoz a Támogató által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, 
egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben 
meghatározott módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás főösszesítőjén 
aláírásával igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az 
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó 
számviteli szabályok szerint. 

11. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásának körülményeit is. 

12. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásával, továbbá előre írásban egyeztetett időpontban és módon a helyszínen e célból 
rendelkezésre állni. 
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13. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás 
felhasználást alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a Támogató által 
történő jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 
14. A Támogatott a jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, 
valamint a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül 
köteles írásban bejelenteni a Támogató részére. 

15. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult a Támogató részéről 
a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 
b) a Belső Ellenőrzési Osztály. 

16. Kapcsolattartó a Támogatott részéről: Sóron Ildikó régióigazgató. 

17. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a jelen támogatási szerződésben foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak, 

hite lesek; 
b) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása a Támogatóval, önkormányzati költségvetési 

szervvel és a Támogató kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
c) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
d) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 

Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti átlátható szervezetnek minősül, 

e) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

g) a Támogatottnak nincs 60 napon túli, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, 
vám, járulék), valamint 

h) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, 

i) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

18. A 17. pont a-h) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

19. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy 
a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási 

szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat, 
b) kizárólag a 2020. január l-je és 2020. december 31-e között kiállított számlák 

képezhetik a támogatás elszámolásának alapját. 
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20. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott 
kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 
Támogatott köteles a saját szervezete bejegyzéséről szóló bírósági végzés, hatósági 
engedélyek vagy a létesítő okirat vonatkozásában bekövetkezett változásról 8 napon belül 
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni. 

21. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A 
határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

22. A 21. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha a Támogató a 9. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről a Támogató 15 
napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

23. A Támogató jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 17. pont a-h) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 

támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését 

vagy elmulasztja a 14. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, vagy a 9. pontban 
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

24. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot 
is fizetni kell. 

25 . A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottjaik, képviselőik, közreműködőik (a 
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját 
Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője 
tekintetében a másik fél a címzett. 
A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése 
során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a 
jogi igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig. 
A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
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A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem 
teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési 
felelősséggel tartoznak. 

26. A jelen szerződést a Felek közös megegyezésselírásban, a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem 
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Nvtv., az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/ 2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint az egyéb magyar hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

27. A jelen szerződés öt oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2020 .......... ...... 11 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Támogató 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 

megbízásából Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet Liza 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető 

Dr. Kappel Patrícia 
jogi előadó 

Budapest, 2020 . ...... ...... ... 11 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Támogatott 

Dr. Fodor Péter 
főigazgató 

Fekete József Menyhértné 
gazdasági igazgató 

1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 
,,A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem." 
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Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bé lyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá : 
,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 
Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak 
adatait tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt 
példányát kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat
másolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes 
ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek. Továbbá a 
számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva 
kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla 
mögött megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló 
dokumentum, szerződés is. 

44/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3. szám alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi 
rendelő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetének 
biztosításáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljárva az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3. szám alatti felnőtt- és gyermek
háziorvosi rendelő felújítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás fedezetét 
bruttó 958 558 085 forint összegben biztosítom, amelyből 500 OOO OOO forint fedezet 
állami támogatás, a fennmaradó 458 558 085 forintot a 2019. évi zárszámadás 
maradványából biztosítom. 
2. Felhatalmazom a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott 
mértékű fedezetnek megfelelő becsült értékkel az 1107 Budapest, Szárnyas utca 3. szám 
alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárást 
lefolytassa. 
Határidő : 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

45/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányai Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról szóló 64/2020. (II. 
28.) KÖKT határozat módosításáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda magasabb vezetői megbízásáról szóló 64/2020. (II. 28.) KÖKT 
határozata 1. pontjában a „2020. augusztus 31-éig" szövegrész helyébe a „2020. augusztus 
15-éig" szöveg lép. 
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Határidő: 

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

46/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére pénzeszközátadásról szóló szerződés 
jóváhagyásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ között kötendő 17 4 70 OOO Ft összegű támogatási szerződést az 1. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyom. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a 46/2020. {Ill. 18.) polgármesteri határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-
2-42, statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 
7-9. PIRszáma: 835211, adószáma: 15835217-2-42, statisztikai számjele: 15835217-8412-
312-01, előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma: 10032000-00336712-00000000, 
képviseli : dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi központ igazgató) mint támogatott (a 
továbbiakban: Támogatott), 

együttesen Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételekkel. 

1. A Támogató 17 4 70 OOO Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenezer forint támogatást 
nyújt a Támogatottnak. A támogatás fedezete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeletnek a 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/ 2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 11. során rendelkezésre áll. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása 
során esetlegesen felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli, a Támogató a támogatási 
összegen felül további forrás biztosítását nem vállalja. 

2. A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás pénzeszköz átadással. A 
támogatott tevékenység kormányzati funkció kódja: 096015 

3. A támogatás az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás ( étkezési díj beszedésével 
foglalkozó keresetkiegészítése, megbízási díja és járulékai, papír-írószer, festékpatron) 
költségeinek fedezésére használható fel. 
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A támogatás nem használható fel a megjelölt céllal összefüggésben adó, illeték vagy 
közteher tartozás kiegyenlítésére, valamint a Támogatott működési költségeinek 
fedezésére. 

4. A támogatás folyósítására a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon 
belül átutalás útján kerül sor a Támogatott 10032000-00336712-00000000 elő irányzat

felhasználási keretszámlájára. 

S. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2021. január 31-éig tételesen 
elszámolni és írásos, szakmai beszámolót készíteni a Támogató részére. 

6. A pénzügyi elszámoláshoz számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a 
számviteli, pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, 
szerződés, egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. 
mellékletben meghatározott módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra 
fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá 
vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

7. A támogatás felhasználásáró l szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásának körülményeit. 

8. A Támogató a kifizetett összeg fe lhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásával, továbbá előre írásban egyeztetett időpontban és módon a helyszínen e célból 
rendelkezésre állni. 

9. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás 
felhasználását alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a Támogató által 
történő jóváhagyástól számított 10 évig megőrizni. 

10. A Támogatott a jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, 
valamint a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást 8 napon belül köteles 
írásban bejelenteni a Támogató részére. · 
11. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult a Támogató részéről 
a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 

Civilkapcsolati Osztály, 
b) a Belső Ellenőrzési Osztály. 
Kapcsolattartó a Támogatott részéről: dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó tankerületi központ 
igazgató. 

12. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a jelen támogatási szerződésben foglalt adatok, információk teljes körűek, valódiak, 

hitelesek, 
b) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása a Támogatóval, önkormányzati költségvetési 

szervvel és a Támogató kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
c) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
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d) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjának a) alpontja szerinti költségvetési szerv, így átlátható szervezetnek minősül, 

e) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

g) a Támogatottnak nincs 60 napon túli, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, 
vám, járulék), 

h) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, valamint 

i) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

13. A 12. pont a-h) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának előfeltétele. 

14. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy 
a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási 

szerződést és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat, 
b) támogatás elszámolásának alapját a 2020. január 1-je és 2020. december 31-ig kiállított 

és pénzügyileg teljesített számlák képezhetik. 

15. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott 
kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 

Támogatott köteles a saját szervezete bejegyzéséről szóló bírósági végzés, hatósági 
engedélyek vagy a létesítő okirat vonatkozásában bekövetkezett változásról 8 napon belül 
írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a jelen szerződés módosítását kezdeményezni. 

16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 

részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A 
határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha a Támogató a 6. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. 
Erről a Támogató 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 
15 nap. 

18. A Támogató jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
d) a 12. pont a-h) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 

támogatásra nem lett volna jogosult, 
e) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
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f) szerződésszegést követ el és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, 
vagy elmulasztja a 10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 6. pontban 
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

19. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot 
is fizetni kell. 

20. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a Szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottjaik, képviselőik, közreműködőik (a 
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját 
Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője 
tekintetében a másik fél a címzett. 
A Felek a Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítése 
során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a 
jogi igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig. 
A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. A Felek 
tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 

21. A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés S. pontjában 
meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem 
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Nvtv., az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

22. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan 
részét képezi az 1. melléklet. 

A Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2020. 11 Budapest, 2020. 11 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Támogató 
D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából 

RadványiGábor 
alpolgármester 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

tankerületi központ igazgató 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon +3614338201 1 Fax: +3614338221 1 E-mail: polgarmester@kobanya.hu I www.kobanya.hu 

47 



1 

~~ 
KŐBÁNYA 

az l!lo város 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ö nkormányzat 
Polgármestere 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet Liza 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályezető 

Dr. Kappel Patrícia 
jogi előadó 

gazdasági igazgató-helyettes 

1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak 
adatait tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt 
példányát kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli 
bizonylatmásolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy 
a tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek. 
Továbbá a számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok 
csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal 
rendelkező számla mögött megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést 
igazoló dokumentum, szerződés is. 
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47 /2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye támogatási szerződésének jóváhagyásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye (1102 Budapest, Bánya u. 1.) részére 4 OOO OOO Ft egyszeri támogatást biztosító 
támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a 4 7 /2020. {III. 18.) polgármesteri határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében D. Kovács Róbert Antal polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 

másrészről a Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye (székhelye: 1102 Budapest, Bánya u. 1., adószáma: 18977943-1-42, 
bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000099-28250016,) 
képviseletében Dr. Miletics Marcell mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, 
együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest közigazgatási területén 
nyújt segítséget a hátrányos helyzetű idős, beteg, illetve fiatal, kábítószerfüggő hajléktalan 
személyek részére, továbbá a X. kerületben egyéb segítő közhasznú tevékenységeket lát el. 

2. Az Önkormányzat a 2020. évben 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint támogatást nyújt, 
melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2/ 2020. (II. 20.) rendelet 8. melléklet 59. során 
rendelkezésre áll. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatást a 
Támogatott az általa fenntartott Baptista Szolgáltató Centrum (székhelye: 1108 Budapest, 
Maglódi út 143., a továbbiakban: Intézmény) működési költségeire, és élelmiszer szállításra, 
valamint avar- és fűrészporhulladék elszállítására (konténerrendelés) használhatja fel. A 
támogatott tevékenység kormányzati funkció kódja: 107013 Hajléktalanok átmeneti 
ellátása. 
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4. A támogatás folyósítására a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor a 
Támogatott UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000099-28250016 
bankszámlái ára. 

S. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2021. március 31-éig tételesen 
elszámolni, és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

6. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi te ljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, 
egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben 
meghatározott módon. A Támogatott képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával 
igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás 
iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli 
szabályok szerint. 

7. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni a Támogatott által 
fenntartott Intézmény tevékenységéről. 

8. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést az 
Intézmény köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásával. 

9. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

10. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

11. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője. Ellenőrzésre 
jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály vezetője és a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai. 
Kapcsolattartó a Támogatott részéről: Dr. Miletics Marcell intézményvezető . 

12. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, 

b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
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c)a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezet, 

dJ a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

13. A 12. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

14. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A 
határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

15. A 14. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat az 5. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről 
az Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 
15 nap. 

16. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
g) a 12. pont a-f) alpontjában fogla lt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 
h) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
i) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, 
vagy elmulasztja a 10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve az 5. pontban 
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

17. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot 
is fizetni kell. 

18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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19. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan 
részét képezi az 1. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2020. március,, " 

Támogató 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 

megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet Liza 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 

48/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 

Budapest, 2020. március,, " 

Támogatott 
Dr. Miletics Marcell 
intézményvezető 

a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási 
határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak 
szilárd burkolattal történő ellátása pályázat saját forrásának biztosításáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete hatáskörében 
eljárva a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási 
határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd 
burkolattal történő ellátása pályázathoz szükséges önrész rendelkezésre bocsátása céljából 
a Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakasza (helyrajzi szám: 42151/10) 
szilárd útburkolattal való ellátása pályázati cél megvalósulása érdekében bruttó 36 641453 
forintot biztosítok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel 
összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 73. 
(Földutak szilárd burkolattal való ellátása), valamint 93. (Kőbányai Önkormányzat felújítási 
feladatainak általános forgalmi adója) sora terhére. 
2. Felhatalmazom a jegyzőt az 1. pont szerinti pályázat keretében a támogatásról szóló 
megállapodás aláírására. 
Határidő: 2020. március 31. 
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Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

49/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 02/2020. (II. 11.) határozatával 
elfogadott ügyrendjét jóváhagyom. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. május 30. 
a J egyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

50/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága 02/2020. (II. 11.) határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyom. 
Határidő : 2020. május 30. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a KŐKERT Kft. ügyvezetője 

51/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Rákos-patak menti kerékpárút kialakításával érintett önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok Budapest Főváros Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba 
adásáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13. §-a alapján a Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési 
szabályzatáról szóló 21/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelet szerint a Rákos-patak menti 
kerékpárút kialakításával érintett, az 1. melléklet szerinti változási vázrajzok alapján 
kialakuló 40907 /8, 40940/14, 42758/1, 42760/1, 42790/2, 42801/3 és 42816/1 helyrajzi 
számú ingatlanokon fennálló tulajdonjogát az Mötv. 23. § (4) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott, a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és 
településfejlesztés, valamint a 10. pontjában meghatározott helyi közösségi közlekedés 
biztosítása közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, kerékpárút kialakítása céljára 
Budapest Főváros Önkormányzata részére ingyenesen tulajdonba adom azzal, hogy a 
tulajdonba adással kapcsolatban felmerülő összes költség Budapest Főváros 
Önkormányzatát terheli. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítész Osztály vezetője 
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1. melléklet a 51/2020. {III. 18.) polgármesteri határozathoz 
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52/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 

~::~~r::; '-· 
Mef~tek !db!· ~ .. 

AWlrb: • 

a Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. földszint 9. szám alatti ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete hatáskörében 
eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kolozsvári utca 13. 
földszint 9. szám alatti, 39080/1/ A/11 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelölöm ki. 
2. Az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben határozom meg. 
3. Felkérem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az ingatlan 
megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2020. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

53/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti (G10. számú garázs) ingatlan 
elidegenítéséről 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 31. szám alatti 
(G10. számú garázs), 39073/0/ A/23 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelölöm és 
értékesítem. 
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2. Az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének figyelembevételével 
22 700 Ft/m2 összegben határozom meg. 
3. Felkérem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult részére történő 
kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2020. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

54/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti ingatlannak a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti, 41411 hrsz.-ú, 7466 m2 területű 

ingatlant a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) részére a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola elhelyezése céljából 2020. április 1. napjától a 
Kőbányai út 38. szám alatt lévő iskolaépület bővítésének idejére, de legkésőbb 2021. 
szeptember 1. napjáig tartó határozott időre ingyenes használatba adom. 
2. Az 1. pont szerinti ingatlan közüzemi díjait a használó köteles megfizetni a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. továbbszámlázása alapján. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

55/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 25. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest X. kerület, Hárslevelű u. 25. szám alatt található, 230 m2 alapterületű 

helyiséget (helyrajzi szám: 42526/ 215) Göndör József egyéni vállalkozó (székhelye: 1106 
Budapest, Bársonyvirág utca 7., nyilvántartási száma: 5772521, adószáma: 40159050-1-
42) részére szabadidő és sport tevékenység (fitnesz, kondicionáló sportok) céljára 2020. 
április 1. napjától 2025. március 31. napjáig tartó határozott időre bérbe adom. 
2. A helyiség bérleti díját havi 59 259 Ft/ hó+ áfa összegben határozom meg. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

56/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma sétány 4. szám alatt található nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest X., Kőrösi Csoma sétány 4. szám alatt lévő, 34 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi szám: 39027 /1/A/2) a Tradest Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Mongol utca 28. 
2. emelet6., cégjegyzékszáma: 01-09-303302, adószáma: 26126458-2-42, képviseli: Kovács 
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Béla Ferencné ügyvezető) részére üzlethelyiség (kutyáknak való termékek árusítása és 
webshop átvételi pont) céljára 2020. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 
felmondási idő kikötésével bérbe adom. 
2. A helyiség bérleti díját havi 59 897 Ft+ áfa összegben határozom meg. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

57 / 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 53. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 53. számú, 36 m2 

alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 41446) a MAGÉPÍTŐ Kft. (székhelye: 1102 
Budapest, Halom utca 35. 1. emelet 5., cégjegyzékszáma: 01-09-296312, adószáma: 
23512351-2-42, képviseli: Csertán Gábor ügyvezető) részére raktározás és könyvválogatás 
céljára 2020. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével 
bérbe adom. 
2. A helyiség bérleti díját havi 42 048 Ft+ áfa összegben határozom meg. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

58/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához való hozzájárulásról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva hozzájárulok ahhoz, hogy a K.0.0.1. Kft. (székhelye: 1191 Budapest, Hofherr Albert 
utca 20-22., cégjegyzékszáma: 01-09-307579, adószáma: 26202972-2-43, képviseli: Fehér 
Márta ügyvezető) az általa bérelt, Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 1-3. szám alatt lévő, 
117 m2 alapterületű helyiség bérleti jogát - a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekről szóló 32/ 2012. (IX. 24.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel -
2020. április 1. napjától kezdődően átruházza a Klassz Menza Kft. (székhelye: 1055 
Budapest, Markó utca 1/8 II. emelet 19., cégjegyzékszáma: 01-09-305966, adószáma: 
26174750-2-41, képviseli: Demeter Szilvia ügyvezető) részére élelmezési tevékenység 
gyakorlása céljára. 
Határidő : 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

59/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 25. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete hatáskörében 
eljárva hozzájárulok ahhoz, hogy a Kőbányai Ipartestület (székhelye: 1105 Budapest, 
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az élo varos 

Budapest Fővá ros X. kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Polgármestere 

Kápolna utca 25., országos nyilvántartási azonosítója: 2950/1990, képviseli: Varga István 
elnök) az általa bérelt BudapestX. kerület, Kápolna utca 25. szám alatti, 152 m2 alapterületű 

irodahelyiségből 54 mz nagyságú területet visszaadjon, és 2020. április 1. napjától 98 m2 

nagyságú helyiséget béreljen változatlan feltételekkel. 
2. Az 1. pontban meghatározott helyiség bérleti díját havi 405 Ft+ áfa összegben határozom 

meg. 
3. A Budapest X. kerület, Kápolna utca 25. szám alatti, 54 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi szám: 41811/0/A/1) a SZAMA-Trade Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz 
utca 33 . 1. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-201246, adószáma: 25125351-2-42, 
képviseli: Kuchár Gábor ügyvezető) részére üzlethelyiség (Borháló Franchise üzlet) céljára, 
2020. április 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe 
adom. A SZAMA-Trade Kft. a helyiség használatarányos közüzemi díjainak megfizetéséről 
köteles megállapodni a Kőbányai Ipartestülettel. 
4. A 3. pontban meghatározott helyiség bérleti díját havi 50 990 Ft + áfa összegben 

határozom meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2020. március 31. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

60/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 7. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő-testülete hatáskörében 
eljárva a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 7. szám alatti, 22 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi szám: 39210/43/ A/ 6) Gólent-Gerstenbrand András egyéni vállalkozó 
(székhelye: 1103 Budapest, Gergely utca 54. 2. emelet 1., nyilvántartási száma: 42255683, 
adószáma: 67006292-1-42) részére irodahelyiség céljára, 2020. április 1. napjától 
határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével bérbe adom. 
2. A helyiség bérleti díját havi 10 001 Ft+ áfa összegben határozom meg. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

61/ 2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
a Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelméről és a díjtétel felülvizsgálatáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyben benyújtott 
méltányossági kérelméről szóló 39 / 2017. (II. 23.) KÖKT határozatát visszavonom. 
Határidő: 2020. március 19. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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az élóvároi 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ö nkormányzat 
Polgármestere 

62/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 
Bata Mihály kérelme kapcsán közterület-használati díjtétel megállapításáról 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 
eljárva Bata Mihály egyéni vállalkozó (székhelye: 1106 Budapest, Halom köz 5/A fszt. 3., 
adószáma: 41029217-2-42, vállalkozói nyilvántartási száma: 4351664) kérelmére a 
Budapest X. kerület, Salgótarjáni út (Hungária krt. és a Zách u. közötti szakasz) (38909) 
helyrajzi számú ingatlan 1780 m2 alapterületű részének lakossági élelmiszerpiac 
üzemeltetése céljából történő használatára tekintettel a fizetendő közterület-használati 
díjat a 2020. április 1. és 2021. március 31. napja közötti időszakra 210 OOO Ft/hó összegben 
állapítom meg. 
Határidő: 2020. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Budapest, 2020. március 18. 
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