
 
 

Budapest Főváros X. kerület     ____ számú előterjesztés 

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-

testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatóról 

 

 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése óta a 

polgármester által meghozott döntések alapján a lejárt határidejű végrehajtott és a további 

intézkedést igénylő határozatokról a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiak szerint 

tájékoztatom. 

 

Az előterjesztés 1. melléklete a lejárt határidejű, végrehajtott, míg a 2. melléklete a lejárt 

határidejű, további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokat tartalmazza. A 3. 

melléklet a veszélyhelyzetben a Polgármester által meghozott lejárt határidejű, végrehajtott 

határozatokat, a 4. melléklet pedig azon lejárt határidejű polgármesteri határozatokat 

tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. 

 

 

Budapest, 2020. május 27.     

 

          

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

 

 

257/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat 

a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

(12 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális 

sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 

módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert 

a szerződés aláírására. 

2. A Képviselő-testület abban az esetben, ha az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-

fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. 

határozat alapján kiállított támogatói okirat módosítására nem kerül sor, és a vállalkozási 

szerződés 1. pont szerinti módosítása kapcsán a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatellátásának 

biztosítása érdekében szükséges 55 021 494 Ft + áfa összeg a központi költségvetési támogatás 

terhére nem biztosítható, a szükséges fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. 

melléklet 7. soráról (Polgármester általános tartaléka) biztosítja. 

Határidő: 2019. június 27. 

Feladatkörében érintett: Jegyzői Főosztály vezetője 

 Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. között kötött vállalkozási szerződés módosítása 2019. június 28. napján 

aláírásra került. A támogatói okirat módosítása megtörtént. Az elszámolás 2020. január 

31. napján, a műszaki beszámoló pedig 2020. február 18. napján benyújtásra került.  

 

 

304/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. alatti ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről 

(12 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Hölgy utca 18. szám alatti, 38952/0/A/5 helyrajzi számú 

ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 

ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlő a társasház használati viszonyainak rendezéséhez kötötte a vásárlásra 

vonatkozó nyilatkozatát, így az adásvétel előtt használati megosztási megállapodást kellett 

volna kötni. A bérlő 2019. december 11. napján elállt vételi szándékától.  
 

 

20/2020. (I. 23.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Serpenyő utca 3. szám alatti, 42480/15 hrsz.-ú ingatlan 

elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverés útján 

értékesíti a Budapest X. kerület, Serpenyő utca 3. szám alatt található, 42480/15 helyrajzi számú 

ingatlant. A Bizottság az árverési hirdetményben az alábbi feltételeket állapítja meg: 

a) az ingatlan kikiáltási ára 87 700 000 Ft + ÁFA, 

b) az ajánlati biztosíték összege 8 700 000 Ft, 

c) a vevő a vételárat az elővásárlásra jogosultak lemondási nyilatkozatának 

megérkezését követő 15 napon belül köteles megfizetni, 

d) az ingatlan vevő részére történő birtokba adására a vételár beérkezését követő 5 

munkanapon belül kerül sor. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. melléklet szerinti árverési felhívás 

közzétételére és az árverés lebonyolítására. 

3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az 

árverés nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg.  

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: Az árverési felhívás közzétételre került, az árverés azonban jelentkezők 

hiányában elmaradt.  

 

 

34/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az Óhegy Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 

Budapest, Sörgyár utca 91., nyilvántartási száma: 01-02-0015212, adószáma: 18514986-1-42, 

bankszámlaszáma: FHB Bank Zrt. 18203284-06020485-40010019, képviseletében Kálmán 

László elnök) között kötendő együttműködési megállapodást az 1. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását követően 

aláírja. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel az együttműködési megállapodás aláírásra 

került, a támogatás összegének utalására 2020. március 17-én sor került. 
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35/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2019. december 19. napján megkötött 

2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybelépését követően aláírja. 

Határidő: 2020. február 29. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása 2020. február 27. 

napján aláírásra került. 

 

 

37/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” 

tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatásáról 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kohéziós 

politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” tárgyú európai 

polgári kezdeményezést támogatja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Európai Unió tagállamaiban lévő testvérvárosait és 

partnertelepüléseit az 1. pont szerinti európai polgári kezdeményezés támogatására. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya 

felvette a kapcsolatot az Önkormányzat Európai Unió tagállamaiban lévő 

testvérvárosaival és partnertelepüléseivel a polgári kezdeményezés támogatása 

érdekében.  

 

 

44/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház pinceszintjén lévő ingatlan 

elidegenítésre történő kijelöléséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szárnyas utca 12. C lépcsőház pinceszintjén lévő, 

38315/61/A/51 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 

ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2020. március 31. 

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

 

Intézkedés: A bérlő nem fizette meg az értékbecslés díját, az elidegenítési folyamat lezárult.  

 

 

47/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt lévő, 38431/12/A/3 

helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4 665 750 Ft összegben határozza meg. 

3. A Képviselő-testület engedélyezi a 4 665 750 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 3 266 025 

Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 

4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át – 1 399 725 Ft összeget – a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 

tizenkét havi egyenlő – 273 497 Ft/hó – részletben köteles megfizetni. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. március 30. napján megkötésre került. 
 

 

48/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Fokos utca 13. alagsor 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Fokos utca 13. alagsor 3. szám alatt lévő, 

38431/22/A/3 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 2 729 000 Ft összegben határozza meg. 

3. A Képviselő-testület engedélyezi a 2 729 000 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 1 910 300 

Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 

4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át – 818 700 Ft összeget – a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 

tizenkét havi egyenlő – 159 969 Ft/hó – részletben köteles megfizetni. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. március 30. napján megkötésre került. 
 

 

49/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatti ingatlan elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bolgár utca 13. szám alatt lévő, 41540/116/A/37 

helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1 709 000 Ft összegben határozza meg. 

3. A Képviselő-testület engedélyezi az 1 709 000 Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 1 196 300 

Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 

4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át – 512 700 Ft összeget – a 

szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 

tizenkét havi egyenlő – 100 178 Ft/hó – részletben köteles megfizetni. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
 

Intézkedés: Az adásvételi szerződés 2020. április 1. napján megkötésre került. 
 

50/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

ingyenes használatba adásáról 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti, 325 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 

42309/42/A/2) a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent 

László tér 29., adószáma: 19660877-1-42, képviseli: Tóth Béla elnök) részére bűnmegelőzési 

tevékenység céljára 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig tartó határozott időre 

használatba adja. 

2. Az 1. pont szerinti helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő 

közüzemi díjakat az Önkormányzat fizeti meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban tegye 

meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2020. február 29. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A használati szerződés a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvánnyal 2020. 

február 25. napján megkötésre került. 

 

 

51/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadásáról 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Cserkesz utca 20. szám alatti, 41760 helyrajzi számú ingatlan 16 894 080/85 714 560-

ad tulajdoni hányadára vonatkozó, a “NOSZTALGIA” Régiség-kereskedő Bt. (székhelye: 1105 

Budapest, Bolgár utca 2. alagsor 1., cégjegyzékszáma: 01-06-012914, adószáma: 28091022-2-

42) eladó és a Pick.Pack Compact Kft. (székhelye: 3433 Nyékládháza, Bánya utca 28., 

cégjegyzékszáma: 05-09-032332, adószáma: 27274080-2-05) vevő között 2020. január 29. 

napján 80 000 000 Ft vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban az 

Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat kiadására. 

Határidő: 2020. február 29. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat a határozatban szereplő határidőn 

belül megküldésre került. 

 

 

62/2020. (II. 25.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 1. emelet 18. számú 

helyiség térítésmentes használatba adásáról 

(9 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 

kerület, Bánya utca 35. szám alatti 10. épületben lévő 1. emelet 18. számú, 131 m2 alapterületű 

helyiséget (helyrajzi száma: 41446) Zsemlye Ildikó (okmányazonosító száma: 042908 HA) 

részére műterem és raktár céljára 2020. március 1. napjától határozatlan időre, 3 hónapos 

felmondási idő kikötésével térítésmentes használatba adja azzal, hogy a közüzemi díjakat 

köteles megfizetni, továbbá az általa eddig használt Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám 

alatti épületben lévő 2. emelet 9. számú, 52 m2 alapterületű helyiséget jelenlegi állapotában, a 

használati szerződés megkötését követő 10 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 

átadja. 

2. A Képviselő-testület a helyiség ingyenes használatáért cserében elfogadja a szobrászművész 

által felajánlott évi egy portré vagy portré dombormű vagy emlékplakett Önkormányzat részére 

történő átadását, és a kőbányai óvodások és iskolások részére bemutató előadások tartását, 

amelyről minden évben külön megállapodásban rendelkezik.   

3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 000 Ft összegben állapítja meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:    2020. február 29. 

Feladatkörében érintett:  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

     a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A zárt ülésen meghozott döntés alapján a használati szerződés Zsemlye 

Ildikóval 2020. március 3. napján megkötésre került. 

 

 

 

2. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ HATÁROZATOK 

 

 

14/2018. (I. 25.) KÖKT határozat 

a Bihari utca 8/C szám alatti lakóépületről 

(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy készítsen olyan tervet a Bihari utca 8/C szám alatti önkormányzati lakóház 

helyzetének a rendezésére, amely az épület kiürítésén és bontásán kívül alaposan megvizsgálja 

a feltárt műszaki problémák tartós megoldásának és ily módon az épületben található komfortos 

önkormányzati bérlakások megőrzésének a lehetőségét is. 
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Határidő:   2018. május 31. 

Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A Bihari utca 8/C épület kiürítését annak rossz műszaki állapota miatt az 

Önkormányzat megkezdte. A bérleti jogviszonyok felmondásával az Önkormányzat – a 

törvényi kötelezettsége okán – a bérlőknek cserelakást ajánl fel. A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a lakóépület helyzetének rendezéséhez kapcsolódó 

döntéselőkészítő dokumentumot. A kiürítési folyamat lelassult a Hős utca 15. szám alatti 

és egyéb további kiürítések miatt. A kiürítési folyamat 2020 első negyedévében leállt. Az 

épület hasznosítására vonatkozó döntés meghozatalához további egyeztetés szükséges.  

 

 

212/2019. (V. 16.) KÖKT határozat 

a Sportliget mellett fekvő, Hangár utca 10. szám alatti ingatlanon velodrom létesítéséről  

(13 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy az 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú ingatlanon – legalább 15 

éves időtartamra – velodrom kerékpáros pálya létesüljön. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Kft. 

(székhelye: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a, képviseli: Eisenkrammer Károly Róbert 

ügyvezető) pályázatot nyújtson be a Magyar Kerékpáros Szövetséghez az 1. pont szerinti 

ingatlanon mobil velodrom fejlesztése és üzemeltetése érdekében. 

3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti eredményes pályázat esetén hozzájárul az 1103 

Budapest, Hangár utca 10. szám alatti, 42444/23 hrsz.-ú, 15 139 m2 alapterületű telekingatlan 

(a továbbiakban: Ingatlan) használatára a Kőbányai Torna Club Sportegyesülettel megkötött 

határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy írjon ki 15 éves határozott időtartamra szóló pályázatot az 

ingatlan bérbeadás útján, kerékpáros centrumként történő hasznosítására, valamint a pályázat 

nyertesével a bérleti szerződést kösse meg. 

4. A Képviselő-testület a Sportliget mellett fekvő, 1103 Budapest, Hangár utca 10. szám alatti 

ingatlanon velodrom létesítéséről szóló 51/2019. (II. 19.) határozatát visszavonja.  

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője 

 

Intézkedés: A pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat 2019. május 28-

án kiadásra került. A Magyar Kerékpáros Szövetség 2020. január 28-án küldte meg az 

Önkormányzat részére a tájékoztatást arról, hogy a Vuelta Sportszervező és Szolgáltató 

Kft. lett a Szövetség által kiírt velodrompályázat nyertese. A Hangár utcai ingatlan 15 

éves, határozott időre történő hasznosítására vonatkozó pályázat a Vuelta Kft. 2020. 

május 26-ai kezdeményezése alapján kiírás alatt van. 

 

 

282/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat 

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok 

módosításának ismételt kezdeményezéséről 

(12 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján tájékoztatást kér Lázár János nemdohányzók védelméért 

felelős miniszterelnöki biztostól a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó 
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egyes jogszabályok módosításának kezdeményezéséről szóló 382/2018. (X. 18.) KÖKT 

határozattal kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint tájékoztatást kér Izer Norbert 

adóügyekért felelős államtitkártól az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását célzó 

javaslattal kapcsolatos szakértői szintű egyeztetés eredményéről. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezi a fiatalkorúak dohányzásának 

visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 

(a továbbiakban: Fdvtv.) módosítását akként, hogy az Fdvtv. 3. § 8. pont d) alpontja hatályon 

kívül helyezésre kerüljön. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 

tájékoztatáskérést terjessze fel Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki 

biztoshoz és Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkárhoz, továbbá a 2. pontban 

meghatározott kezdeményezést terjessze fel Lázár János nemdohányzók védelméért felelős 

miniszterelnöki biztoshoz. 

Határidő:   2019. szeptember 15. 

Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A Lázár János nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos úrhoz 

2019. december 20-án, majd azt követően intézett ismételt megkeresés ellenére sem 

érkezett válasz a KÖKT határozattal kapcsolatban megtett, illetve tervezett 

intézkedésekről.  

 

 

42/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 

ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér-Liget 

Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. B. lház., cg.sz.: 01-09-

868466, adószám: 11238584-2-42., képviseli: Etam Zvi Lotan ügyvezető) tulajdonában álló, 

Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út 39210/214 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát 

ajándékozási szerződés alapján meg kívánja szerezni azzal, hogy az Önkormányzat 

tulajdonszerzése vonatkozásában az Önkormányzatot terhelő általános forgalmi adó vagy 

bármely egyéb adó, költség vagy díj megfizetése az ajándékozó Fehér-Liget Kft.-t terheli. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ajándékozási szerződés 

megkötésére.   

Határidő: azonnal  

Feladatkörében érintett: a Főépítész Osztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

      a Jegyzői Főosztály vezetője  

 

Intézkedés: A Fehér-Liget Kft.-t tájékoztattuk a Képviselő-testület határozatáról, jelenleg 

az ingatlanérték és a közművesítettség kapcsán további egyeztetések folynak.  

 

 

43/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Kada utca 19. földszint 10. szám alatti ingatlan elidegenítésre 

történő kijelöléséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 19. földszint 10. szám alatti, 41614/0/A/11 

helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 

ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A bérlő az értékbecslés díját határidőben megfizette, a veszélyhelyzet miatt a 

további munkafolyamatok elhalasztásra kerültek.  

 

 

45/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Száva utca 2. D lépcsőház pinceszintjén lévő ingatlan 

elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Száva utca 2. D lépcsőház pinceszintjén lévő, 

38315/54/A/68 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő összegben 

határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 

ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A bérlő az értékbecslés díját határidőben megfizette, a veszélyhelyzet miatt a 

további munkafolyamatok elhalasztásra kerültek.  

 

 

46/2020. (II. 20.) KÖKT határozat 

a Budapest X. kerület, Mádi utca 84/C szám alatti G1. számú garázs-ingatlan 

elidegenítéséről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tulajdonában álló Budapest X. kerület, Mádi utca 84/C szám alatti (G1. számú garázs), 

41203/44/A/7 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre kijelöli és értékesíti. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát az albetéthez tartozó telekterület értékének 

figyelembevételével 22 700 Ft/m² összegben határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 

részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlő az értékbecslés díját határidőben megfizette, a veszélyhelyzet miatt a 

további munkafolyamatok elhalasztásra kerültek.  

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020. év első negyedévében meghozott polgármesteri 

határozatok közül a lejárt határidejű, végrehajtott polgármesteri határozatok: 

 

 

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 

 

Intézkedés: A döntésről az intézmény tájékoztatása megtörtént.  A fedezet biztosításához 

szükséges számítások 2020. május 7-én megérkeztek az intézmény részéről. A 

veszélyhelyzet miatt elmaradt élelmiszerbeszerzés kiadási soron keletkezett 

megtakarítások és az intézmény által kért fedezet összegének egyeztetése 2020. május 

elején megtörtént. 

 

 

 

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 vezetője 

     a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 



12 

 

Intézkedés: A pályázati felhívás közzététele az Önkormányzat honlapján 2020. március 

31-én megtörtént, valamint a felhívás a Kőbányai Hírek című folyóirat április számában 

közzétételre került. 

 

 

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 

 

Intézkedés: A pályázati felhívás közzététele az Önkormányzat honlapján 2020. március 

31-én megtörtént, valamint a felhívás a Kőbányai Hírek című folyóirat április számában 

közzétételre került. 

 

 

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, 

9. Hitka Elemér részére az elkészített alsó és felső fogsorhoz, a támogatás összege az alsó és 

felső fogsor vételárának 60%-a, 84 000 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, 
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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, 112 000 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 21 000 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, 215 000 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 

 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 

érvényes pályázatoknál a támogatások kifizetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

intézkedett a 4., 5., 10., 11., 13., 18., 19., 20. pont szerinti pályázók kivételével, az ő 

esetükben a számla beérkezését követően történik meg a kifizetés. 

 

 

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 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben, 

a támogatás összege összesen 96 000 Ft, 

2. Balogh Klára részére 2020. április 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben, a 

támogatás összege összesen 96 000 Ft, 

3. Daru Sándorné részére 2020. április 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 96 000 Ft, valamint 

4. Lakatos László részére 2020. április 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 120 000 Ft. 

Határidő:     azonnal 

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

 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 

érvényes pályázatoknál az ápolási támogatás havonta történő kifizetéséről a Gazdasági és 

Pénzügyi Főosztály folyamatosan intézkedik. 

 

 

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 

 

Intézkedés: A pályázat kiírása megtörtént, a felhívás kikerült a www.kobanya.hu oldalra. 

 

 

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 

 

Intézkedés: A döntést követő napon, 2020. március 30-án a pályázati felhívás közzététele 

az Önkormányzat honlapján megtörtént. 

 

 

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

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, 1 000 000 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 1 250 000 

Ft-ot a Rendelet 9. mellékletében meghatározott „K84. Egyéb felhalmozási célú támogatás 

államháztartáson belülre” kiadások közé átcsoportosítok. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A támogatási szerződés elkészült, az aláírása az Önkormányzat részéről 

megtörtént, a Könyvtár részére pedig továbbításra került. A határozat 2. pontjában 

szereplő összeg átcsoportosítása határidőben megtörtént. 

 

 

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. 

Határidő:    azonnal 

Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

     a Jegyzői Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A Magyar Államkincstárnak a változásbejelentés dokumentumai 2020. 

március 4-én megküldésre kerültek. A MÁK a jóváhagyó határozatot megküldte. 

 

 

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 17 470 000 Ft összegű támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A Tankerület értesítése a határozatról megtörtént. A támogatást az 

Önkormányzat 2020. március 26-án átutalta. 

 

 

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

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-testülete 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 36 641 453 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. 
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2. Felhatalmazom a jegyzőt az 1. pont szerinti pályázat keretében a támogatásról szóló 

megállapodás aláírására. 

Határidő:      2020. március 31. 

Feladatkörében érintett:    a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása határidőben megtörtént. 

 

 

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 

 

Intézkedés: Az iskola az ingatlant az annak használatára vonatkozó szerződés aláírását 

követően 2020. április 22. napján birtokba vette. 

 

 

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 

 

Intézkedés: A bérleti szerződés a határozatban szereplő határidőig megkötésre került.  

 

 

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 
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(helyrajzi szám: 39027/1/A/2) a Tradest Kft. (székhelye: 1105 Budapest, Mongol utca 28. 2. 

emelet 6., cégjegyzékszáma: 01-09-303302, adószáma: 26126458-2-42, képviseli: Kovács 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 

 

Intézkedés: a kérelmezőt értesítettük a döntésről, aki a bérleti díjat magasnak találta, 

ezért a bérleti szerződést nem kötötte meg.  

 

 

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 

 

Intézkedés: A bérleti szerződés a MAGÉPÍTŐ Kft.-vel 2020. március 31. napján 

megkötésre került. 

 

 

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.O.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/B 

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 

 

Intézkedés: A bérleti szerződés aláírása 2020. május 6-án megtörtént. 
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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, Kápolna 

utca 25., országos nyilvántartási azonosítója: 2950/1990, képviseli: Varga István elnök) az 

általa bérelt Budapest X. kerület, Kápolna utca 25. szám alatti, 152 m2 alapterületű 

irodahelyiségből 54 m2 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: 2020. március 31. 

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A bérleti szerződés a Kőbányai Ipartestülettel 2020. április 8. napján, míg a 

SZAMA-Trade Kft.-vel 2020. április 15. napján megkötésre került. 

 

 

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 Képviselő-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 

 

Intézkedés: A szerződés a határozatban szereplő határidőig megkötésre került. 

 

 

61/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat 

a Kulcsár Lakatos-Fémipari Szolgáltató Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti 

kérelméről és a díjtétel felülvizsgálatáról 
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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   

 

Intézkedés: A Kulcsár Lakatos-Fémipari Kft. részére a fenti döntésnek megfelelően új 

díjtétel került megállapításra a 2020. március 20-án kelt, HFO/195/6/2020 számú 

határozattal. 

 

 

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 210 000 Ft/hó összegben állapítom meg. 

Határidő:   2020. március 31. 

Feladatkörében érintett:  a Hatósági Főosztály vezetője   

 

Intézkedés: Bata Mihály részére a fenti határozatban megállapított díjtétel alapján 

kiadásra került a 2020. március 25-én kelt, HFO/213/6/2020 számú határozat. 

 

 

69/2020. (IV. 7.) polgármesteri határozat 

a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesülettel kötendő 

támogatási szerződés jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS 

M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesület között kötendő, 6 000 000 Ft összegű támogatásról 

szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírásra került, az átutalás megtörtént. 

 

 

70/2020. (IV. 7.) polgármesteri határozat 

a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő támogatási 

szerződés jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között kötendő, 2 500 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő:   azonnal 
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Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírásra került, az átutalás megtörtént. 

 

 

72/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 8/2020. (IV. 8.) FB határozatával 

elfogadott ügyrendjét jóváhagyom. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

    a Jegyzői Főosztály vezetője 

    a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjét elfogadó 

határozatot a társaság tudomásul vette. 

  

 

73/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának E-2/2020. (IV. 04.) FB határozatával elfogadott 

ügyrendjét jóváhagyom. 

Határidő:                                    azonnal 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

Intézkedés: A döntésről a társaság értesítése megtörtént. 
 

 

74/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-

hozzájárulás iránti pályázatról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva az 1. melléklet szerinti tartalommal pályázatot írok ki a BRFK X. kerületi 

Rendőrkapitányság hivatásos szolgálati viszonyban, kormánytisztviselői, köztisztviselői, 

közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló állománya 

részére 2020. június hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 

2. A pályázat fedezetére 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 4. melléklet 1. pont 3. soráról 

17 000 000 Ft-ot, a 4. melléklet 2. pont 3. soráról 2 975 000 Ft járulékot biztosítok. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A pályázat benyújtási határidejéig, 2020. május 12-éig 28 érvényes pályázat 

érkezett, amelyek elbírálásáról szóló előterjesztés a 2020 májusában meghozandó 

döntések között szerepel, a pályázat fedezete biztosításra került. 

 

 

75/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér-

hozzájárulás iránti pályázatról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva az 1. melléklet szerinti tartalommal pályázatot írok ki a X. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság állománya részére 2020. június hónaptól lakbér-hozzájárulás nyújtására. 

2. A pályázat fedezetére 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 4. melléklet 1. pont 3. soráról 

1 200 000 Ft-ot, a 4. melléklet 2. pont 3. soráról 210 000 Ft járulékot biztosítok. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A pályázat benyújtási határidejéig, 2020. május 12-éig két érvényes pályázat 

érkezett, amelyek elbírálásáról szóló előterjesztés a 2020 májusában meghozandó 

döntések között szerepel, a pályázat fedezete biztosításra került. 

 

 

82/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. – a KŐKERT Kőbányai Non-profit 

Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága által ellenőrzött – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 2019. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági 

jelentését és könyvvizsgálói jelentését, amely szerint  

a) a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi mérlegének aktív és passzív 

egyező végösszege: 525 466 eFt, 

b) a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi adózott eredménye:  

21 493 eFt, 

elfogadom, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezem. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító 

hatáskörében eljárva a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. számviteli törvény 

szerinti 2019. évi beszámolója elfogadásával egyidejűleg igazolom, hogy a társaság vezető 

tisztségviselője a 2019. üzleti évben tevékenységét az irányadó jogszabályi előírások betartása 

mellett és a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, amelyre tekintettel a 
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti 

felmentvényt Szabó László ügyvezető részére megadom. 

Határidő:    azonnal 

Feladatkörében érintett  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.  ügyvezetője 

 

Intézkedés: A KŐKERT Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának Cégbíróság felé történő 

benyújtása iránt a szükséges intézkedés megtörtént.  

 

 

88/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságnak – a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága által 

ellenőrzött – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolóját, valamint 

közhasznúsági jelentését, amely szerint 

a) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegének aktív és passzív egyező 

végösszege 313 156 eFt, 

b) a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2019. évi mérleg szerinti eredménye 4 507 eFt, 

elfogadom, és a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezem. 

Határidő:                                    azonnal 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Intézkedés: A döntésről a társaság értesítése megtörtént. 

 

 

91/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a kőbányai nyugdíjasok 2020. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról szóló 20/2020. (II. 

18.) KJB határozat visszavonásáról  

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 

eljárva a kőbányai nyugdíjasok 2020. évi üdültetéséről szóló pályázat kiírásáról szóló 20/2020. 

(II. 18.) KJB határozatot visszavonom. 

Határidő:  azonnal 

Feladatkörében érintett:  a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A döntésről az ügyfelek értesítése megkezdődött. 
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93/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével kötendő támogatási 

szerződés jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Sportegyesületek és 

Sportszervezetek Szövetsége között kötendő, 4 400 000 Ft összegű támogatásról szóló 

szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: 2020. május 4-én aláírásra került a támogatási szerződés, a támogatás utalása 

iránti intézkedés történt.  

 

 

  

 

 

97/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesülettel kötendő 

támogatási szerződés jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai és Vasutas 

TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Egyesület között kötendő, 6 000 000 Ft összegű 

támogatásról szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A szerződés elkészült. Az általunk aláírt szerződést megküldtük aláírásra a 

szerződő félnek. 

 

 

98/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés M.K Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő, 2 500 000 Ft összegű támogatásról szóló 

szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A szerződés elkészült. Az általunk aláírt szerződést megküldtük aláírásra a 

szerződő félnek. 

 

 

102/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

az egészségügyi támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

egészségügyi támogatást állapítok meg 

1. Abbas Katalin részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás árának 

70%-a, 140 000 Ft, 

2. Augusztini Péterné részére a gyermeke, Augusztini Péter Márkó megvásárolt szemüvegéhez, 

a támogatás összege a szemüveglencse vételárának 90%-a, 17 280 Ft, 

3. Brickner Márta Éva részére a gyermeke, Pötörke Milán László három darab Bexsero-

védőoltásának megvásárlásához, a támogatás összege a három darab Bexsero-védőoltás árának 

70%-a, legfeljebb 60 880 Ft, 

4. Brickner Márta Éva részére a gyermeke, Pötörke Márk Ferenc kettő darab Bexsero-

védőoltásának megvásárlásához, a támogatás összege a kettő darab Bexsero-védőoltás árának 

70%-a, legfeljebb 40 585 Ft, 

5. Czikkely Boldizsár részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 

vételárának 90%-a, 54 000 Ft, 

6. Csabainé Sebestyén Hajnalka részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a 

fogpótlás árának 70%-a, legfeljebb 84 000 Ft, 

7. Csorba Sándor részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a fogpótlás árának 70%-a, 

legfeljebb 126 000 Ft, 

8. Domján Rudolf Lajos részére a gyermeke, Domján Leonóra megvásárolt szemüvegéhez, a 

támogatás összege a szemüveglencse vételárának 90%-a, 17 280 Ft, 

9. Drahos Andrea részére a gyermeke, Stokker Dániel Bexsero-védőoltásának megvásárlásához, 

a támogatás összege a Bexsero-védőoltás árának 90%-a, legfeljebb  

25 640 Ft, 

10. Fodor Mária részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 

vételárának 70%-a, 136 500 Ft, 

11. Gábor Zsanett Katalin részére a gyermeke, Gábor Regina Zsanett megvásárolt fogszabályozó 

készülékéhez, a támogatás összege a fogszabályozó készülék önrészének 70%-a, 53 340 Ft, 

12. Gáspár Sándorné részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a fogpótlás árának 

70%-a, legfeljebb 157 500 Ft, 

13. Kiss B. Katalin részére vérnyomásmérő készülék megvásárlásához támogatást biztosít, 

amely a vérnyomásmérő készülék árának 90%-a, legfeljebb 24 300 Ft, 

14. Kissné Tar Andrea Ildikó részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a fogpótlás 

árának 70%-a, legfeljebb 210 000 Ft, 

15. Kovács Imre Istvánné részére a megvásárolt szemüveghez, a támogatás összege a 

szemüveglencse vételárának 90%-a, 21 565 Ft, 

16. Kovács Mihályné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához, a támogatás összege a 

hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 113 765 Ft, 
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17. Marczis Katalin Margit részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 

vételárának 70%-a, 196 000 Ft, 

18. Menyhárt Sándorné részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a fogpótlás 

árának 70%-a, legfeljebb 168 700 Ft, 

19. Németh Ödön részére szemüveg megvásárlásához, a támogatás összege a szemüveglencse 

árának 70%-a, legfeljebb 36 960 Ft, 

20. Oláh Ignácné részére hallókészülék és tartozéka megvásárlásához, a támogatás összege a 

hallókészülék és tartozéka önrészének 60%-a, legfeljebb 95 175 Ft, 

21. Péter Józsefné részére hallókészülék megvásárlásához, a támogatás összege a hallókészülék 

önrészének 70%-a, legfeljebb 116 280 Ft, 

22. Potóczki Tamásné részére a gyermeke, Potóczki Roland megvásárolt szemüvegéhez, a 

támogatás összege a szemüveglencse vételárának 90%-a, 18 000 Ft, 

23. Potóczki Tamásné részére a megvásárolt szemüveghez, a támogatás összege a 

szemüveglencse vételárának 90%-a, 25 200 Ft, 

24. Sajtos István László részére hallókészülék megvásárlásához, a támogatás összege a 

hallókészülék önrészének 70%-a, legfeljebb 65 075 Ft, 

25. Sarkadi Istvánné részére szemüveg megvásárlásához, a támogatás összege a 

szemüveglencse árának 90%-a, legfeljebb 49 500 Ft, 

26. Szabó György részére a gyermeke, Szabó Ádám megvásárolt szemüvegéhez, a támogatás 

összege a szemüveglencse vételárának 70%-a, 46 480 Ft, 

27. Szabóné Ujfalusi Katalin részére a gyermeke, Szabó Máté megvásárolt szemüvegéhez, a 

támogatás összege a szemüveglencse vételárának 70%-a, 31 820 Ft, 

28. Tarcheh Julietta részére fogpótlás elkészítéséhez, a támogatás összege a fogpótlás árának 

70%-a, legfeljebb 92 400 Ft, 

29. Vas Józsefné részére az elkészített fogpótláshoz, a támogatás összege a fogpótlás 

vételárának 60%-a, 153 000 Ft. 

Határidő:                                          azonnal 

Feladatkörében érintett:                   a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

              a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. A 

támogatások kifizetéséről a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a számlák beérkezését 

követően folyamatosan intézkedik. 

 

 

103/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

ápolási támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

ápolási támogatást állapítok meg 

1. Horváth László részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 000 Ft összegben, 

a támogatás összege összesen 120 000 Ft, 

2. Kiss Tibor részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 000 Ft összegben, a 

támogatás összege összesen 120 000 Ft, 

3. Kozma Mária részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft összegben, a 

támogatás összege összesen 96 000 Ft, 

4. Pénzes Andrásné részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 96 000 Ft, 
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5. Ruszó Elemérné részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 120 000 Ft, 

6. Skultétiné Kálmán Judit Katalin részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 

10 000 Ft összegben, a támogatás összege összesen 120 000 Ft, 

7. Szabó Józsefné részére ápolási támogatást állapít meg 2020. május 1-jétől 12 hónapos 

időtartamra havi 8000 Ft összegben, a támogatás összege összesen 96 000 Ft, 

8. Varga Margit részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 10 000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 120 000 Ft, 

9. Veres Árpádné részére 2020. május 1-jétől 12 hónapos időtartamra havi 8000 Ft 

összegben, a támogatás összege összesen 96 000 Ft. 

Határidő:                                           azonnal 

Feladatkörében érintett:                 a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

             a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A pályázati döntésről az ügyfelek értesítése postai úton megtörtént. Az 

érvényes pályázatoknál az ápolási támogatás havonta történő kifizetéséről a Gazdasági és 

Pénzügyi Főosztály folyamatosan intézkedik. 

 

 

105/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Budapest X. kerület, Kozma utcai 42518/65 hrsz.-ú ingatlan 1401 m2 nagyságú részének 

az Euro Kőfaragó Bt. részére történő ismételt bérbeadásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Budapest X., Kozma utca 42518/65. hrsz.-ú, 8150 m2 alapterületű telekingatlan 1401 m2 

nagyságú részét sírkőfaragó tevékenység végzése céljából az Euro Kőfaragó Bt. (székhelye: 

1108 Budapest, Kozma utca 7., adószáma: 20176802-2-42, cégjegyzékszáma: 01-06-748047) 

részére 2020. május 1. napjától határozatlan időre az alábbi feltételekkel bérbeadom: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól három hónap felmondási idő kikötésével, 

b) a bérbevett területen a bérlő az alábbi tevékenységeket jogosult végezni: sírkőfaragó 

tevékenység végzése a BFVT Kft. (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) által készített, az 

adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban foglalt területfelhasználási koncepció alapján, 

minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása 

szükséges, 

c) a bérlő a területet köteles rendben tartani, azon rendezett bemutató, gyártó és árusító 

területet létrehozni; a bérlő hulladékot és alapanyagot közterületről látható módon nem 

tárolhat és raktározhat, 

d) a bérleti díj összege 1100 Ft/m2/év azzal, hogy az Önkormányzat a bérleti díj emelésének 

jogát fenntartja, 

e) a bérlő köteles három havi bérleti díjnak megfelelő biztosítékot (kauciót) letétbe helyezni, 

f) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 

valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 

g) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 

köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 

visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 

kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 

h) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
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i) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 

érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 

j) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 

eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő felel, 

k) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további használatba 

adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, sem ingyenesen, 

sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül; a bérbeadó az 

előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha az albérlő, további használó 

a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az engedély nélküli albérletbe adás, 

használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra jogosítja fel a bérbeadót, 

l) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 

mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, átengedése, 

engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni hozzájárulásként történő 

rendelkezésre bocsátása csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, 

m) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 

események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést azonnali 

hatállyal felmondhatja: 

ma) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy jogszabályban meghatározott lényeges 

kötelezettségének nem tesz eleget, 

mb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 

megjelölt határidőben,  

mc) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,  

md) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói hozzájárulás 

nélkül másnak használatába vagy birtokába adja,  

me) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása nélkül 

módosítja,  

mf) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményen átalakítást vagy bármilyen egyéb 

építkezést végez, 

mg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen visszavonják, vagy a 

bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 

mh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát, illetve kötelezettségét 

harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója  

 

Intézkedés: A bérbeadói döntésről az ügyfél értesítése megtörtént, a bérleti szerződés 

megkötésre került.  

 

 

130/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központtal feladatátadási szerződés megkötéséről  

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a 300092791-es számú, az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen 

felnőtt háziorvosi körzet 1106 Budapest, Kerepesi út 67. szám alatti rendelőben történő 
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működtetését területi ellátási érdekre való tekintettel a Praxisprogram I. keretében az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központtal az 1. melléklet szerinti tartalommal kötendő feladatátadási 

szerződés alapján – dr. Kóczián Béla személyes közreműködésével megvalósuló – helyettesítő 

háziorvosi szolgálat útján kívánom biztosítani. 

2. A feladatátadási szerződés alapján a praxis működtetése körében az Önkormányzatot terhelő 

kötelezettségek ellátásával a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot, a szerződés 2.10. 

pontjában a polgármester jogosultságaként meghatározott – a praxisprogramban részt vevő 

orvos távollétével, helyettesítésével, évi rendes szabadságával kapcsolatos – önkormányzati 

feladatok ellátásával a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetőjét bízom meg. 

Határidő:                                          azonnal 

Feladatkörében érintett:             a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

                                                           a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

 

Intézkedés: A szerződéskötés előkészítése érdekében az aláírandó dokumentumok 

megküldésre kerültek dr. Kóczián Béláné részére. A Bárka előkészítette az asszisztens 

megbízási szerződését, a teljes dokumentáció az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

részére továbbításra kerül. 

 

 

132/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari u. 23.) intézményvezetői 

álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítom. 

2. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva a Kocsis Sándor Sportközpont magasabb vezetői 

teendőinek ellátásával Kuróczi Pált bízom meg 2020. június 1-jétől 2025. május 31-éig terjedő 

határozott időre.  

3. A Képviselő-testület hatáskörében eljárva Kuróczi Pál, a Kocsis Sándor Sportközpont 

intézményvezetője részére a jogszabály szerinti illetményelemek mellett határozott időre, 2020. 

június 1-jétől 2020. december 31-éig 200 000 Ft keresetkiegészítést állapítok meg.  

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Jegyzői Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A döntésről a pályázók értesítése megtörtént. Az intézményvezető 2020. 

június 1-jével történő alkalmazásához szükséges munkaügyi dokumentumok előkészítése 

megtörtént. Kuróczi Pál a kinevezését 2020. május 20-án átvette. 

 

 

 

 

4. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ  

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020. év első negyedévében meghozott, lejárt 

határidejű, további intézkedést igénylő polgármesteri határozatok: 

 

 

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 500 000 000 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. 

Határid ő:  2020. március 31. 

Feladatkörében érintett:              a Gazdasági  és Pénzügyi Főosztály vezetője 

       a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a társasház közgyűlésének 

hozzájárulása a közös szerkezeteken történő munkavégzéshez. Az Önkormányzat 

kezdeményezte a közgyűlés összehívását. A közbeszerzési eljárás fedezetének fennmaradó 

összege a 2019. évi zárszámadásban kerül biztosításra.  

 

 

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 4 000 000 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 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, azt követően kerül sor a 

támogatás átutalására.  

 

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 
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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:    azonnal 

Feladatkörében érintett:   a Főépítész Osztály vezetője 

 

Intézkedés: A határozatot megküldtük a Budapest Főváros Önkormányzata nevében 

eljáró Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére annak 

érdekében, hogy az érintett telkek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő 

ingyenes tulajdonba adására vonatkozó intézkedéseket előkészítsék. 

 

 

92/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Merkapt Maraton Team Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés 

jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Merkapt Maraton Team 

Sportegyesület között kötendő, 15 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

    a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, azt követően kerül sor a 

támogatás átutalására. 

 

 

94/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés 

jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya 

Közbiztonságáért Közalapítvány között kötendő, 5 000 000 Ft összegű támogatásról szóló 

szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, azt követően kerül sor a 

támogatás átutalására.  

 

 

95/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés 

jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbánya Tűzvédelméért 

Közalapítvány között kötendő, 5 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést az 1. 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, azt követően kerül sor a 

támogatás átutalására.  

 

 

96/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesülettel kötendő támogatási szerződés 

jóváhagyásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Önkéntes 

Mentőszervezet Egyesület között kötendő, 2 000 000 Ft összegű támogatásról szóló szerződést 

az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

 a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

 

Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, azt követően kerül sor a 

támogatás átutalására. 

 

 

104/2020. (IV. 24.) polgármesteri határozat 

a Törekvés Sportegyesülettel megkötött bérleti szerződés módosításáról és tulajdonosi 

nyilatkozat kiadásáról 

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. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 

38367/5 hrsz.-ú, 38 903 m2 alapterületű ingatlanon található paralimpiai sportközpont, 

vívócsarnok, teniszpálya és tenisz öltözőépület bérbeadásáról szóló, a Törekvés 

Sportegyesülettel (székhelye: 1107 Budapest, Bihari út 23., adószáma: 19805432-2-01, 

nyilvántartási száma: 01-02-0002957, képviseli: Sárvári György Vilmos elnök) 2015. április 8-

án kötött, 2019. október 9-én módosított bérleti szerződés szerinti bérleti jogviszony 

időtartamának 2035. május 1-jéig tartó határozott időre történő módosítását jóváhagyom. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva kötelezettséget vállalok az 1. pont szerinti ingatlan 15 évig tartó sportcélú fenntartásának 

és üzemeltetésének biztosítására. 

Határidő:   azonnal 

Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

 

Intézkedés: A hozzájáruló nyilatkozat elkészült, a bérleti szerződés módosításának 

tervezete előkészítés alatt áll. 
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