
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű 
végrehajtott, a határidő 
módosításra javasolt, és a folya
matban lévő határozatokról, 
valamint a pályázatok aktuális 
állásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 
döntések alapján az alábbi lejárt határidejű 

I. végrehajtott, 
II. határidő módosításra javasolt, 
III. folyamatban lévő határozatokról, 

valamint a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

2443/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Irénke Virág BT 
ügyvezetője, Maka Sándor (1161 Bp., Csömöri út 131. sz.) kérelme alapján hozzájárul a 
közterület-használati díj alábbiak szerinti részletekben történő megfizetéséhez: 

• Az Önkormányzat által kibocsátott számla alapján 2010. december l-jétől 
kezdődően 10 hónapon keresztül részletekben, havi 54.000,- forintot - tartozik 
törleszteni azzal a feltétellel, hogy amennyiben ezen kötelezettségének, és a 
havonta esedékes rendes közterület-használati díjfizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget, a közterület-használati hozzájárulás azonnali hatállyal visszavonásra 
kerül. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vörösmarty Marianna osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testületi döntés a K/44457/4/10/111, iktatószámú, 2010. 
december 8-án kelt határozattal közlésre került. 

Főépítész 

2363/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmat Általános 
Iskolában az új tornacsarnok elhelyezésének tanulmánytervére bruttó 900.000,-Ft-ot biztosít, 
a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/368/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
A tanulmányterv készítésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, a 
tervezési munka folyamatban van. 

2364/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Harmat Általános Iskola, valamint a Kada Mihály Általános Iskola és a 
Gyermekek Háza Óvoda területére telepítendő két tornacsarnok engedélyezési tervének 
elkészítésére megkötött tervezési szerződés - a képviselő-testület döntése értelmében -
kerüljön módosításra. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződésmódosítás megtörtént, a szerződés szerinti tervezési munka 
folyamatban van. 
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2386/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Árkád Üzletközpont illetékeseivel az 
üzletközpont bővítési telephelyén ideiglenes parkoló kialakítására vonatkozóan. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A tárgyalások lezajlottak, jelenleg a hatályos Kerületi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv nem teszi lehetővé az ideiglenes parkoló kialakítását, 
vagy lehetőségének megfontolását. 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésének 12. sz. mellékletében az „Előkészítő feladatok", valamint a 
„Vagyoni értékű jogok vásárlása" sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az 
alábbiak szerint: 
Létesítmény 
kód 

Megnevezés Bruttó összeg 
forintban 

Megjegyzés 

1450 Járdafelújítás 100 000 Közbeszerzési eljárás díja 

0040 

Intézményi 
élelmezési 
megrendelések 
központi kezelését 
biztosító program 

250 000 

Program díja 

Összesen: 350 000 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/127/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
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2357/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft., valamint 
a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. megszüntetés előtti pénzügyi 
átvilágításához 5.000.000,- forint keretösszeget biztosít a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/367/2010, ügyiratszámon megtörtént. 

2380/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Halom u. 42. sz. alatti ingatlan (SÍ) területén ideiglenes korcsolyapálya létesítésére és 
üzemeltetésére a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére bruttó 20 
millió forint keretösszeget biztosít, azzal, hogy a feladat elvégzésével a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó 6%-os díjazásért, melyet a 20 millió forintos 
keretösszeg tartalmaz azzal, hogy a feladat elvégzését követően a tényleges költségek 
felülvizsgálatra kerülnek. 
Egyben felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Révész Máriusz bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/373/2010, ügyiratszámon megtörtént. 

2391/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 
Magyarország Kincsestára... című könyvsorozat KŐBÁNYA BUDAPEST X. albumát a 
Szülőföld Könyvkiadótól 2.000 példányban, 2.571.000 Ft + 5% áfa összegért, melynek 
forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét jelöli meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Radványi Gábor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/354/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
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2397/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési 
Divízió létrehozásának és beindításának költségeire az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosított 5.000.000 Ft céltartalékot felszabadítja, a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére történő pénzeszköz-átadással, 2011. július 15-i elszámolási 
határidővel, a Városfejlesztési Divízió vezetőjeként kinevezendő vezető projektmenedzser 
álláshely betöltésével keletkező bér-járulékköltségek és egyéb juttatások fedezetéül. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/366/2010, ügyiratszámon megtörtént. 

2412/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda, 
Hárslevelű Óvoda, Mocorgó Óvoda, Szent László Általános Iskola, Széchenyi István 
Általános Iskola, Kőbánya Gyermekjóléti Központ részére az alábbi bontás szerint összesen 
1.141.501,-Ft (906.775,-Ft személyi juttatás + 234.726,-Ft járulék, különadó) összeget biztosít 
az önállóan gazdálkodó intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadásainak fedezetére 
(felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) elkülönített céltartalékból 
történő felszabadítással: 

• Bóbita Óvoda: két új pedagógus részére cafetéria keret biztosítására: Turuczné Gál 
Hajnalka részére 60.845,-Ft (48.676,-Ft személyi juttatás + 12.169,-Ft különadó), 
illetve Domokos Vanda részére 55.081,-Ft (44.065,-Ft személyi juttatás + 11.016,-Ft 
különadó); 

• Hárslevelű Óvoda: két új munkavállaló részére cafetéria keret biztosítására: Ugi Rácz 
Sándorné 54.000,-Ft (43.200,-Ft személyi juttatás + 10.800,-Ft különadó), illetve 
Kovács Viktória 54.000,-Ft (43.200,-Ft személyi juttatás + 10.800,-Ft különadó); 

• Mocorgó Óvoda: létszámbővítés miatt, új pedagógus álláshely biztosításához Dobler 
Ernőné részére helyi utazási költségtérítés fedezetére 2010. október l-jétől az év 
végéig terjedő időszakra: 24.150,-Ft; 

• Szent László Általános Iskola: Lukasz Sándor korengedményes nyugdíjba vonulása 
kapcsán 119.813,-Ft (94.341,-Ft alapilletmény személyi juttatás + 25.472,-Ft járulék), 
mivel nevezett munkavállaló státusza a 2085/2010. (IX. 16.) számú önkormányzati 
határozat értelmében 2010. szeptember l-jével megvonásra került, azonban fizetése 
szeptember 14-ig került folyósításra; 

• Széchenyi István Általános Iskola: a GYES-ről visszatérő, Henn Adrienn 2010. 
október 5-től tartó szabadsága miatt kettős bérkifizetés merült fel, melynek forrására 
összesen 316.412,-Ft (249.143,-Ft személyi juttatás + 67.269,-Ft járulék) szükséges; 

• Kőbányai Gyermekjóléti Központ: Ambrus Zsuzsanna vezető diploma szerzése okán 
magasabb fizetési fokozatba lépett, amely 72.000,-Ft/hó többletköltséget jelent, 2010. 
július-november hóra összesen 457.200,-Ft (360.000,-Ft személyi juttatás + 97.200,-Ft 
járulék). 

Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
intézményvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/358/2010, ügyiratszámon megtörtént. 

2421/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a kőbányai 
képző- és iparművészek támogatására az 1505/2010.(VII.8.) számú határozatával biztosított 8 
millió forintból - képző- és iparművészeti alkotások megvételét, 2010. december 22-éig, 
legfeljebb 2 millió forint értékben támogatja, a fennmaradó 6 millió forintot pedig a 2011. 
évre átcsoportosítja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 6 millió forint 2011. évi költségvetésbe történő 
átvezetése érdekében intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A képzőművészeti alkotások vásárlása megtörtént. Az alkotások ellenértéke 
2010. december 22-én átutalásra került. Az Oktatási és Közművelődési 
Főosztály a 2011. évi költségvetésbe a maradványt be kell, hogy tervezze. 

2444/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kiskorú Stróbl 
Orsolya, 2009.október 27-én a Budapest X. kerület, Sportliget területén található játszótéri 
csúszdán elszenvedett balesetével kapcsolatban a sérült, jogi képviselője által benyújtott, 
kártérítésre vonatkozó peren kívüli - a sérült részére 3.000.000.-Ft ( azaz hárommillió 
forint) , ezen összeg 2009. október 27-től járó törvényes kamatai ( középarányos 
jegybanki alapkamattal számolva 169.800.-Ft, azaz százhatvankilencezer-nyolcszáz 
forint), valamint ügyvédi munkadíjként a kártérítési összeg 2,5%-a + áfa (93.750.- Ft, 
azaz kilencvenháromezer-hétszázötven forint) megfizetésére irányuló - egyezségi 
ajánlatát elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a sérült a balesettel kapcsolatos minden további 
kárigényéről lemond. 
A kártérítési összeget a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére 
biztosítja. 
Egyben a peren kívüli egyezségről szóló megállapodás aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére felkéri a polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr.Korpai Anita osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A megállapodás megkötésre került. Az előirányzat átcsoportosítás az 
V/18/372/2010, ügyiratszámon megtörtént. A kártérítés összegét 2010. 
december 15-én átutaltuk. 

Jogi Osztály 

2216/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Gergely utcai lakópark ügyében nagyobb vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indult eljárásban a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztálya 2010. október 04. 
napján kelt, 01100-2195/2010. bü. számú nyomozást megszüntető határozata ellen panaszt 
tegyen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A panasznak a Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészség helyt adott, a 
sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezte, egyben a nyomozás 
folytatását rendelte el. 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

2072/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) 
bekezdése szerint hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó 
általános előírások alkalmazásától való eltéréshez, a tanulók teljesítményének osztályzattal 
történő minősítéséhez, értékeléséhez szükséges változtatások pedagógiai programban való 
átvezetése esetében. 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
az érintett intézmények vezetői 

Intézkedés: A képviselő-testületi határozatról írásban értesítettük az érintett 
intézményvezetőket. 
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2358/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete beolvadással 
történő egyesítéssel át kívánja alakítani közművelődési intézményeit úgy, hogy 2010. 
december 31-ei hatállyal a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központot jogutóddal 
megszünteti, és 2011. január 1-jei hatállyal a Pataky Művelődési Központhoz, mint jogutód 
intézményhez csatolja. 
Egyben felkéri a polgármestert, intézkedjen az átszervezés kapcsán az illetékes miniszteri 
vélemény beszerzéséről, és annak tükrében a további intézkedések képviselő-testület elé 
terjesztéséről. 
Határidő: megkezdésre: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

és 

2359/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Pataky Művelődési Központ nevének megváltoztatásával kapcsolatos 
javaslatokról folytasson egyeztetést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Intézkedés: Az előterjesztést a képviselő-testület a 2010. december 16-ai ülésén 
megtárgyalta, úgy döntött, hogy bealvadással megszünteti a Kőbányai 
Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központot. A Kőbányai Gyermek- és 
Ifjúsági Szabadidő Központ jogutódja 2011. január l-jétől a Körösi Csorna 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ. Egyúttal jóváhagyta a Kőbányai 
Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntető okiratát, valamint a 
Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ módosító okiratát és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Nyilvántartásba vétel céljából 
megküldtük a Magyar Államkincstár részére, valamint az érintett 
intézményeknek és a hatáskörrel rendelkező miniszternek. 

2410/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási és 
szociális ágazatban dolgozó intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett, s 
fennmaradó 20.000.000,-Ft (15.748.031,-Ft jutalomkeret + 4.251.969,-Ft járulék) összeget 
felszabadítja az alábbi ágazati megosztásban: 

- az oktatási ágazat részére: 18.000.000,-Ft (14.173.228,-Ft + 3.826.772,-Ft 
járulékai) 

- a szociális és egészségügyi ágazat részére: 2.000.000,-Ft (1.574.803,-Ft + 
425.197,-Ft járulékai) 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/371/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
A jutalmak átadására ünnepélyes keretek között 2010. december 21-én 
került sor. 

2420/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ötéves, határozott 
időre szóló pályázatot ír ki a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) vezetői teendőinek ellátására az alábbi 
tartalommal: 

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

hirdet 
Gyöngyike Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2011. augusztus l-jétől - 2016. július 31-éig szól. 
A munkavégzés helye: 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltató jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú képesítés, óvodapedagógus végzettség, 
• óvodapedagógus munkakörben legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• pedagógus szakvizsga; szakmai gyakorlat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 18. §-a szerint, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet és cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 

szakmai önéletrajz, 
• három napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (eredeti), 
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• a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
• nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével, 
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel, 
• a pályázatot három példányban kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 01. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. március 01. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kántásné dr. Szabó Ivett nyújt a 
4338-150-es telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, apályázatnak a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

/2010.IL, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság személyesen is meghallgatja a 
pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntés a képviselő-testület hozza meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2011. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Oktatási és Kulturális Közlöny: 2011. január 
www. kszk. gov. hu honlapon: 2011. január 
www.kobanya.hu honlapon: 2011. január 
A munkáltatóval kapcsolatos további lényeges információ: 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztályára kell 
benyújtani. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanva.hu honlapon szerezhet." 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium hivatalos lapjában, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési 
Központ és a Kőbányai Önkormányzat internetes oldalán való közzétételről intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A pályázati felhívást 2011. január 31-éig kell megjelentetni a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium hivatalos közlönyében. A Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ honlapján az elektronikus 
közzététel megtörténik, valamint a pályázat az önkormányzat honlapjára is 
felkerül. 
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Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. 
(V.20.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
részére informatikai eszközök beszerzésére biztosított 2 millió forintot a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapodás keretén 
belül biztosítja azzal, hogy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására 
használhatja fel. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

dr. Korpái Anita 
Jógáné Szabados Henrietta osztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/128/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
A támogatás átutalása a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére 
megtörtént, amely a BRFK X. ker. Rendőrkapitánysággal egyeztetve 
megkezdte az informatikai eszközök beszerzését, amely most is folyamatban 
van. 

2414/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Parasport Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) részére a hagyományos évadzáró 
országos úszó sprint bajnoksága céljára 2010. november 13-án 13.00-19.00 óráig az Újhegyi 
Uszoda térítésmentes használatát biztosítja a 120 fő tanulásban akadályozott, értelmileg 
sérült, mozgássérült, nagyothalló sportoló, valamint 20 fő rendező részére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: A hagyományos évadzáró országos úszó sprint bajnokság rendben lezajlott. 

2415/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 16.Pk.61.705/1995/28. sz. 2010. augusztus 24.-én jogerőre 
emelkedett végzésével 2010. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási 
Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-
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20083186. sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a 
pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000. sz. pénzforgalmi számlájára történő 
átutalását azzal, hogy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési 
jogkörébe kerüljön. 
A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkormányzati határozatát akként módosítja, 
hogy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító okiratában foglalt célokat a 
közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság látja el. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/154/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
A Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány bankszámlája 
megszüntetésre került, a megszüntetett számlán lévő összeg beérkezett az 
önkormányzat számlájára. 

2417/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a 377.V.328/08./46. sz. végrehajtási eljárásban, 
hogy a végrehajtást kérő helyébe az alapító, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat lépjen. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 

Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: A határozatról dr. Domonkos Ágnes önálló bírósági végrehajtó értesítése 
megtörtént. Az eljárás folyamatban van. 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

2370/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2369/2010. 
(XI. 18.) sz. határozata alapján - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójával, Szabó 
Lászlóval kötendő menedzseri munkaszerződést az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: 

1.1. (...) A határozott időtartam 2010. november 18-tól 2015. november 17-ig tart. 

1.3. A munkaviszony kezdetétől számított 3 hónap próbaidőnek minősül, (...) 
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4.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Prémium kifizetéséről kizárólag az előírt 
feltételek tejesítése esetén kerülhet sor, melyről az alaptó képviselő-testülete 
dönt, a Felügyelő Bizottság véleménye alapján. 

10.1. (...) Jelen munkaszerződés tartalmát a Felek legkésőbb 2011. december 31-
ig felülvizsgálják. 

10.3. A Munkavállaló kötelezi magát, hogy nem nyilvános politikai közszereplést, 
továbbá közéleti tevékenysége során tartózkodik minden olyan magatartástól, 
amely cége megítélésére hátrányos lehet. 

Egyben felkéri a polgármestert a menedzseri munka-szerződés aláírására. (A menedzseri 
munkaszerződés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Intézkedés: A menedzseri munkaszerződés aláírásra került. 

Szociális és Egészségügyi Főosztály 

2132/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja ellátási 
szerződés megkötését a családok átmeneti ellátása szolgáltatás biztosítására a „RES" Szociális 
és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.) a 2011. január 1.- 2015. december 
31. - közötti időszakra, 1.500,-Ft/fő/ellátási nap összeggel. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a RÉS Alapítvánnyal 2007. november 26-án kelt 
szerződés közös megegyezéssel történő felbontását 2010. december 31-ével_kezdeményezze. 
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: Az ellátási szerződés megkötése megtörtént. 

A képviselő-testület a 2269-2277/2010. (X. 21.) sz önkormányzati határozataiban a 
népjóléti igazgatás tárgykörében II. fokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

Intézkedés: A képviselő-testület döntéséről az ügyfelek értesítése a II. fokú határozattal 
megtörtént. 
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2408/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. 
(IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítását a következő testületi ülésre terjessze elő. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkésztéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Intézkedés: A rendeletmódosítás a képviselő-testület decemberi ülésén elfogadásra 
került. 

2409/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 
tagintézményeinek téli zárva tartását 2010. december 27. és 2010. december 31. között azzal, 
hogy az ügyeletes bölcsőde az Újhegyi sétány 5-7. szám alatti Apraja Falva Bölcsőde lesz. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Sinka Jánosné intézményvezető 

Intézkedés: Az intézkedés megtörtént. 

2410/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatási és 
szociális ágazatban dolgozó intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett, s 
fennmaradó 20.000.000,-Ft (15.748.031,-Ft jutalomkeret + 4.251.969,-Ft járulék) összeget 
felszabadítja az alábbi ágazati megosztásban: 

- az oktatási ágazat részére: 18.000.000,-Ft (14.173.228,-Ft + 3.826.772,-Ft 
járulékai) 

- a szociális és egészségügyi ágazat részére: 2.000.000,-Ft (1.574.803,-Ft + 
425.197,-Ft járulékai) 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az intézményvezetők prémiumának kifizetése megtörtént. 
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2413/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetőjének 
besorolását, s amennyiben az helytelen, intézkedjen annak korrigálásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az intézményvezető besorolásának felülvizsgálata megtörtént, a kinevezés a 
jogszabályban előírtaknak megfelelően történt. 

2447-2596/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati „A" típusú Ösztöndíjra pályázók részére ösztöndíjat biztosít 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázati bírálati lapok elkészültek és továbbításra kerültek, a pályázók 
értesítése a döntésről megtörtént. 

2597-2601/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataiban a képviselő
testület önkormányzati bérlakások bérleti jogának elcseréléséről, önkormányzati lakások 
határozott, illetve határozatlan időre történő bérbeadásról, valamint bérleti jogviszony 
folytatása ellenében tartási szerződés megkötéséről döntött. 

Intézkedés: A tartási szerződéshez való hozzájárulás, valamint a bérbeadói 
hozzájárulások is megtörténtek. 

2602/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog és az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez, azzal a feltétellel, hogy egyidejűleg az Önkormányzat 
jelzálogjoga, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom ingatlanra kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 

Intézkedés: Az ügyfél a döntés meghozatalával egyidejűleg a kölcsön fennálló részét 
egyösszegben visszafizette,és a jelzálog törlésre került. 
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2603/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Budapest X. ker., u tulajdonában álló lakásra az OTP Bank 
NyRt. javára legfeljebb 5.000.000,-Ft lakásvásárlási kölcsön és járulékai erejéig a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat 3.000.000,-Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjogát, 
elidegenítési és terhelési tilalmát követő sorrendben jelzálogjog, annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Egyben felkéri a polgármestert a hozzájárulás kiadására. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A hozzájárulás kiadására nem került sor, tekintettel arra, hogy az ügyfél a 
kölcsön fennálló részét egyösszegben visszafizette. 

A képviselő-testület a 2604-2614/2010. (XI. 18.) sz önkormányzati határozataiban a 
népjóléti igazgatás tárgykörében II. fokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

Intézkedés: A képviselő-testület döntéséről az ügyfelek értesítése a II. fokú határozattal 
megtörtént. 

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

2230/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2229/2010. 
(X.21.) számú határozatában meghatározott közbeszerzési eljárás külső szakértőjének 
megbízási díjára 500.000,-Ft összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szakértő pályáztatás útján történő kiválasztásával és 
megbízásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/351/2010, ügyiratszámon megtörtént. 
A pályázat lefolytatásra került, az eljárás nyertese a Pátria Consul Zrt. lett. 
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2371/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének II. Nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések II. 1. Árubeszerzés tábláját kiegészíti a 
ILI.10. sorral az alábbiak szerint: 

11.1.10 Notebook beszerzése 25.000.000 
Onk. Költségvetés 

ésOKM 
támogatás 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosításra került. 

2372/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének I. Közösségi 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 1.1. tábla 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. sorait törli, az 
1.1.6. pontját pedig az alábbiak szerint módosítja, egyben visszavonja az 1148/2010. 
(V.20.). sz. önkormányzati határozatát: 

Közössé2i értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 
1.1. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz az 50.737.770,-
forint összeget a Kbt. 30. § b) pontja alapján 

Tervezett beszerzés 
megnevezése 

Tervezett 
beszerzés 

előzetesen becsült 
nettó költsége 

(HUF) 

Megjegyzés 

1.1.6 Informatikai eszközök 
beszerzése 2010-2011 49 600 000 

Keretszerződés megkötésére 
vonatkozó, fedezete a 

tárgyévi önk. költségvetésben 
34 600 000 Ft biztosított, 201 l-re 

15MFt 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a 2011. évre vonatkozó 15 M Ft biztosítása a 
tárgy évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjáró Ferenc osztályvezető 

Intézkedés: A köbeszerzési terv módosításra került. 

17 



2373/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének II. Nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések II. 1. Árubeszerzés tábláját kiegészíti a 
II.1.11., a ILI.12., valamint a II.1.13. sorokkal az alábbiak szerint: 

/ / . Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 
ILI. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,-forint összeget) 

Tervezett beszerzés 
megnevezése 

Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült nettó 

költsége (HUF) 
Megjegyzés 

11.1.11 Integrált főkönyvi nyilvántartó 
rendszer 10 000 000 Önk. Költségvetés 

11.1.12 Honlap fejlesztéshez 
informatikai eszközök 10 300 000 Önk. Költségvetés 

11.1.13 Vagyoni értékű jogok 
vásárlása 11200 000 Önk. Költségvetés 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A köbeszerzési terv módosításra került. 

2374/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete saját és 
intézményei részére note-bookok beszerzésére keretszerződéses meghívásos közbeszerzési 
eljárás pályázati felhívását jóváhagyja azzal, hogy további három cég - a Tzteam 
Számítástechnikai Kft. (Budapest XVI., Rákóczi út 36.), az Aqua Computer (Budapest VII., 
Dorottya u. 36.), a Qwerty Computer (Budapest XI., Bartók B. u. 14.) is kerüljön bevonásra 
az eljárásba. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjáró Ferenc osztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Eredményhirdetése megtörtént. 
Szerződéskötés folyamatban van. 

18 



2387/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi Web 
fejlesztési koncepciót az elfogadott módosításokkal együtt jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére, és a decemberi képviselő
testületi ülésre a honlap közbeszerzési kiírásának előkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés; A közbeszerzési eljáráshoz a tanácsadó kiválasztásra került. 
Szerződéskötése folyamatban van. Várhatóan a Gazdasági Bizottság januári 
rendkívüli ülésén születik döntés róla (SZMSZ módosulásával a bizottság 
átruházott hatáskörben dönt). 

2392/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Hadar-Gold 
Kft.-vel a Budapest X. ker., 41425 hrsz.-ú ingatlanra (Szent László tér 16.) megkötött 
adásvételi szerződés 5.3. pontjának módosítása tárgyú napirendi pont kapcsán - felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az önkormányzat által használt helyiségek 
elhelyezésének, kiürítésének lehetőségét. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására. 
Határidő: azonnal 

ismételt előterjesztésre: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Hadar Gold Kft.-vel egyeztetés történt, a 2010. decemberi ülésén a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy fenntartja az 1518/2009. (IX.24.) sz. 
határozatával elfogadott adásvételi szerződésmódosítást, mely alapján új 
bérleti szerződések megkötésére nem kerül sor 2011. január l-jét köveőten. 

2395/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal - nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem él elővásárlási 
jogával a Budapest X. kerület, Gyógyszergyár utca mentén lévő, 39210/173 hrsz.-ú, 2.950 m 
alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatban. 
Egyben felkéri a polgármestert, tájékoztassa a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-
t a döntésről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

19 



Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A döntésről tájékoztattuk a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-t. 

2399/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a téli munkavégzés 
tilalma alóli felmentést megadja a PULZUS Zrt. (1112 Budapest, Kőérberki út 16.) részére, a 
X. ker., Kozma utca - Felsőcsatári úton nagyközép nyomású gázvezeték rekonstrukciós 
munkáira 2010. november 18.- 2010. november 30. közötti időszakra. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A kivitelezési munka rendben elkészült. 

2401/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a METRÓBER Tervező és Tanácsadó Kft. 
(székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 53.) részére a Budapest X. kerület, Keresztúri út 120. 
szám előtt (Főkert telep) gyalogos átkelőhely létesítésére vonatkozó útépítési-
forgalomtechnikai egyesített engedélyezési-kiviteli tervhez azzal, hogy a hozzájáruló 
nyilatkozat nem helyettesíti a szükséges hatósági engedélyeket. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás elkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Tulajdonosi nyilatkozat kiadásra került a METRÓBER Tervező és 
Tanácsadó Kft. részére. 

2402/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal - nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, 
hogy az ifj. Barta István és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között a 
Fővárosi Bíróság előtt 37.P.22.072/2009. szám alatt folyamatban lévő peres eljárásban az 
Önkormányzat jogi képviselője elismerje a felperes kereseti kérelmének jogalapját és ezzel 
Barta István a 40988/24. hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest, X., Jászberényi út 84. 
szám alatt fekvő, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megjelölésű ingatlanon fekvő 
felépítményekre tulajdonjogot szerezzen, és ezzel osztatlan közös tulajdon alakuljon ki közte 
és az Önkormányzat között, továbbá a felépítmények alatti földrészletre földhasználati jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásban. 
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Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. december 10. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről az Önkormányzat jogi képviselője, dr. 
Nemes Dénes ügyvéd tájékoztatta a bíróságot. 

2445/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, a kerületben lévő játszótereket és az intézmények kültéri játékait - átfogó 
vizsgálat keretében - biztonság szempontjából vizsgáltassa felül, a szakértői véleményeket 
bizottsági tárgyalást követően tárja a képviselő-testület elé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A játszóterek és az intézmények kültéri játékainak átfogó vizsgálata 
megtörtént, a balesetveszélyes helyzetet megszüntettük. 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

2404/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Milesz János 
felnőtt háziorvos privatizációs kérelmének helyt adva, a 300092795 számú, területi ellátási 
kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi praxis feladatainak ellátásával a továbbiakban 
egyéni vállalkozóként működő dr. Milesz Jánost bízza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert az egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések 
aláírására. 

és 

2405/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, dr. Galántai Ilona 
kérelmének helyt adva, a 300096392 számú, területi ellátási kötelezettséggel működő házi 
gyermekorvosi praxis feladatainak ellátásával - dr. Galántai Ilona házi gyermekorvos 
személyes közreműködésének kikötésével - a Multi-Med Team Kft.-t bízza meg. 
Felkéri a polgármestert az egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések aláírására. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Intézkedés: A szerződések aláírása 2010. november 29-én megtörtént. 
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2408/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. 
(IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítását a következő testületi ülésre terjessze elő. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkésztéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Intézkedés: Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. 
(IV. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítása a képviselő-testület 
2010. december 16-i ülésére előterjesztésre került. A képviselő-testület a 
2733/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati határozatával megalkotta a 
rendeletmódosításról szóló 32/2010. (XII.17.) sz. önkormányzati rendeletét. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

2380/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Halom u. 42. sz. alatti ingatlan (SÍ) területén ideiglenes korcsolyapálya létesítésére és 
üzemeltetésére a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére bruttó 20 
millió forint keretösszeget biztosít, azzal, hogy a feladat elvégzésével a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg bruttó 6%-os díjazásért, melyet a 20 millió forintos 
keretösszeg tartalmaz azzal, hogy a feladat elvégzését követően a tényleges költségek 
felülvizsgálatra kerülnek. 
Egyben felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Révész Máriusz bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A korcsolyapálya kialakítása 2010. december 3-án megtörtént. A munka 
elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés 2011. január 4-én elkészült. 

2428/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy készítse el a 38957/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a 
Budapest X., Liget u. 1/c I. 16. sz. alatti ingatlan értékbecslési szakvéleményének 
aktualizálását, az ingatlan pályázati úton történő értékesítése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 
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Intézkedés: Az aktualizált ingatlan értékbecslés 2010. december 9-én elkészült, a 
Gazdasági Bizottság következő ülésére, valamint azt követően a képviselő
testület januári ülésére előterjesztésre kerül. 

2432-2433/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataiban a képviselő
testület lakbér-előírás törléséről és másik lakásra történő jóváírásáról, valamint jelzálogjog 
bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról döntött. 

Intézkedés: A lakbér előírás törlése és másik lakásra történő jóváírása megtörtént, 
valamint a hozzájáruló nyilatkozatok megküldésre kerültek. 

KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

2233/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gyakorló u.-i 
térfigyelő rendszer kiépítése bérleti jogviszonyban " tárgyú közösségi értékhatárt elérő értékű, 
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki az alábbiak szerint: 
1. Havi Bérleti díj (nettó HUF/hó) 879.000 Ft 

2.A szerződés hatálya alatt érvényesíteni kívánt infláció követés mértéke 
(%) 

70% 

3. Rendszerre vonatkozó kivitelezési határidő szerződéskötéstől számítva 
(naptári nap) 

49 

4. Késedelmi kötbér (%) 20% 

5. Teljesítési biztosíték - a kiépítendő rendszerre vonatkozóan (HUF) 5mFt 

6. Hibás telj. kötbér (%) 20% 

7. Meghiúsulási kötbér (%) 20% 

Teljesítési véghatáridő: 2015. április 1. 
Egyben felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: 2010. december 7. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az ERANDO Kft-vel a szerződéskötés megtörtént, jelenleg a kivitelezés 
előkészítése van folyamatban. 
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II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA 

2209/2010. (X. 14.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2208/2010. 
(X.14.) sz. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében - felkéri a polgármestert, hogy a 
vörösiszap-áradás által sújtott településeken élők közül válasszon ki egy károsult családot, és 
dolgoztassa ki az önkormányzati támogatásból végrehajtandó feladatok ütemtervét, a 
költségvonzatokkal együtt, legkésőbb 2010. december 16-áig. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Intézkedés: Tárgyalások folyamatban vannak, további egyeztetések miatt határidő 
módosítása szükséges 2011. március 31-ig. 

III. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

2234/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyakorló u.-i 
térfigyelő rendszer kiépítéséhez és működéséhez szükséges központ bővítési és integrálási 
szolgáltatási feladatok elvégzése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás 
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft.-vel kösse meg az alábbiak szerint: 

- a szolgáltatás tárgya: a meglévő, a bérbeadó tulajdonát képező központba történő 
beintegrálás, valamint a meglévő rendszerre történő csatlakoztatás: szükséges 
darabszámú kameralicenc beszerzése, telepítése, a bővített kameraszámnak 
megfelelő rögzítési tárkapacitás kiépítése, a megnövekedett kameraszám miatti 
szükségessé váló kezelői munkahelyek hardver és szoftver feltételeinek 
megteremtése, valamint bővítéssel kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási 
feladatok ellátása, 

- ellenérték, fizetési feltételek: havi bruttó 206.625-Ft összegben (2011. április 1-
jétől kezdődő 48 hónapos futamidővel 2015. április 1-jéig). 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a szerződésben foglalt összeget a 2011. évben, majd azt 
követően folyamatosan terveztesse be az önkormányzat éves költségvetésébe. 
Határidő: 2010. december 7. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírásra történő előkészítése megtörtént. A 2011. évi 
költségvetésbe a határozati javaslatban szereplő összeget tervezni szükséges. 
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2352/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2292-
2294/2010 (X. 21.) számú, valamint a 2315-2317 (X. 21.) számú önkormányzati határozatai 
alapján - jóváhagyja a KŐKÉRT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának 
módosítását a 8. e) pont alábbi kiegészítésével: 

e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő pályázati úton történő kiválasztása, 
visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, 

Egyben felkéri a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására, az ügyvezetőt pedig a 
cégbírósághoz történő benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az Alapító Okirat elkészült, de aláírásra még nem került. 

2255/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetegyház Alapítvánnyal nappali melegedő üzemeltetésére kötött ellátási szerződést a 
fenntartói és működtetési jogok átadása miatt 2010. szeptember 30-ával közös megegyezéssel 
megszünteti. 
Egyben felkéri a polgármestert az ellátási szerződés megszűntetésére. 
Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés elkészült, az aláírása még nem történt meg. 

2256/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali 
melegedő üzemeltetésére ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személlyel (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.) 2010. október l-jétől határozatlan 
időre. 
Egyben felkéri a polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés elkészült, az aláírása még nem történt meg. 
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2351/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete - a 1139/2010. és 
1140/2010 (V. 20.) számú önkormányzati határozatai alapján - jóváhagyja a KŐKÉRT 
Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Vagyonkezelői Szerződésének módosítását. 
Egyben felkéri a polgármestert a Vagyonkezelői Szerződés-módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A Vagyonkezelői Szerződés módosítása folyamatban van. 

2355/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen hatástanulmányt a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit 
Kft. által ellátott feladatokra vonatkozóan. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Intézkedés: A pénzügyi átvizsgálással párhuzamosan a hatástanulmány is el fog 
készülni. 

2356/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
elvi szándékát, hogy a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft.-t, valamint a KŐKÉRT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t végelszámolással meg kívánja szüntetni. 
Egyben felkéri a polgármestert és az ügyvezetőket az előkészítéshez szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Győrffy László 
Hancz Sándor ügyvezetők 

Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft. végelszámolással történő 
megszüntetésével kapcsolatos egyeztető tárgyalás alapján a Kft. megszűnése 
2011. március 31-vel fog megtörténni. A végelszámolással kapcsolatos 
intézkedések folyamatban vannak. 

2362/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda területén az új épület 
emeletráépítési terve - amennyiben a megvalósítást a műszaki feltételek lehetővé teszik - a 
kosárlabda méretű sportcsarnok engedélyezési tervével együtt készüljön el. 
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Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A tervező kiválasztására vonatkozó meghívásos pályázat kiírása megtörtént, 
a pályázat beadásának határideje még nem zárult le. 

2365/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2362/2010. 
(XI. 18.) sz. határozatában foglaltak alapján - felkéri a polgármestert, hogy készüljön 
előterjesztés a Kada Mihály Általános Iskola és a Gyermekek Háza Óvoda területére 
létesítendő sportcsarnok működtetési és fenntartási költségeinek megtervezésére vonatkozóan. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Indokolás: A terv elkészülése után lehet a fenntartási költséget tervezni, jelenleg a 
tervezési szakasz tart. 

2375/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete saját és 
intézményei részére informatikai eszközök beszerzésére keretszerződéses Európai Uniós 
közbeszerzési eljárás pályázati felhívását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Sövegjáró Ferenc osztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A bontása 2011. január 14-én lesz. 

2385/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy ismételten kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál az Örs vezér 
terén P+R parkoló megépítését. 
Határidő: azonnal 

27 



Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A hatályos Kerületi Szabályozási Terv lehetőséget ad a P+R parkoló 
kialakítására, a Fővárosi Önkormányzattal korábban megtartott 
egyeztetéseken folyamatosan jeleztük a parkoló szükségességét, a további 
vezetői szintű megbeszélések előkészítése folyamatban van. 

2416/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 14.Pk.66.865/1991/ll. sz. 2010. augusztus 26-án jogerőre 
emelkedett végzésével 2010. augusztus 4. napján megszüntetett Kőbányai 
Környezetfejlesztési Alapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában 
vezetett 11710002-20009946 sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint 
egyidejűleg a pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000 sz. pénzforgalmi 
számlájára történő átutalását azzal, hogy az összeg a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság rendelkezési jogkörébe kerüljön. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány bankszámlájának 
megszüntetésére a 2417/2010. (XI. 18.) sz. határozatba foglalt végrehajtási 
eljárásban a végrehajtást kérő tekintetében történő módosítás után kerülhet 
sor. 

2426/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve az 
előzetes vizsgálati eljárás kapcsán tett polgármesteri észrevételt, határozott tiltakozását fejezi 
ki - a fokozott környezeti terhelés, illetve a kerületi lakosság érdeke (egészsége) hosszú távú 
sérelmének veszélye miatt - a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnél a Fe-Group Invest Zrt. (a Sírkert u. 2-4. sz. telephelyén történő) 
hulladékhasznosítási tevékenységének bővítésével kapcsolatban. 
Egyben felkéri a polgármestert az adott terület szabályozási tervének módosítását - a 
környezetvédelmi előírások szigorítására - készíttesse elő a képviselő-testület következő 
ülésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Mozsár Ágnes főépítész 
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Intézkedés: A Képviselő-testület határozatának megfelelően a Fe-Group Invest Zrt 
Budapest X. ker., Sírkert u. 2-4. szám alatti telephelyen végzett 
hulladékhasznosítási tevékenység bővítésére a szakhatósági 
hozzájárulásunkban az engedély kiadásához nem járultunk hozzá. 
Ezt követően a Felügyelőség a cég részére engedélyezett 28.825 tonna/év 
veszélyes hulladék és 157.770 tonna/év nem veszélyes hulladék begyűjtését, 
szállítását az átvétel helyei, valamint saját telephelye és a hasznosítók, 
ártalmatlanítók telephelyei között. 
Az engedélyt megfellebbeztük. Erre vonatkozóan döntés még nem érkezett. 
A testületi határozat alapján a területre vonatkozó Szabályozási Terv 
környezetvédelmi fejezetének kiegészítéséről szóló előterjesztést a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és a 16/2010. 
(XI.29.) sz. határozatában úgy döntött, hogy átdolgozás után kívánja 
tárgyalni. 
A 12/2010. (XI. 25.) számú Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi bizottsági 
határozat alapján egységes helyi környezetvédelmi rendelet megalkotása 
szükséges, melyhez az intézkedések megtétele folyamatban van. 
A hatályos jogszabályi és helyi előírások szerint kezdeményezésre került a 
Budapest X. kerület, Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca - Jászberényi 
út - Kozma utca - Újhegyi út - (Sírkert út) - Maglódi út által határolt 
területegységre vonatkozóan a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosítása, miszerint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 17/2010. (XI. 29.) sz. határozatában javasolja a közbeszerzési 
eljárás megindítását. 

2427/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre 
kijelöli az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséget az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 17.) számú többször módosított 
önkormányzati rendeletben meghatározott vételár szerint: 

sorszám cím helyrajzi 
szám 

helyiség 
típusa 

Ter. (mz) bérlő 

1. Bp.X.,Keresztúri út 
24. 40604/0/A/2 egyéb 

helyiség 32 Varga István 

Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Jelenleg az ingatlan forgalmi értékbecslésének készítése történik. 

2430/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 42011/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 
Budapest X., Petrőczy u. 24. fsz. 3. szám alatti, egyszobás, komfortos, 38 m2 alapterületű, 
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megüresedett, helyreállításra váró ingatlan tekintetében írjon ki nyilvános pályázatot az 
értékbecslési szakvéleményben meghatározott 3.500.000,- forint minimális áron. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A pályázat 2011. január 11-én jelenik meg, benyújtási határideje 2011. 
február 14., az eredményhirdetés pedig 2011. február 16-án lesz. 

2431/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre 
kijelöli az alább felsorolt önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 17.) számú többször módosított önkormányzati 
rendele tben meghatározott véte ár szerint: 

Sorsz. cím Ter. 
(m2) 

komf.fok. Szobasz. bérlő 

1. Bp. X.,Bolgár u. 13.1.6/a. 33 komfortos 1 Kovács Sándorné 
2. Bp.X.,Zágrábiútll.III. 7. 40 komfortos 1,5 Bayerle Károlyné 
3. Bp. X. Liget u.25.fsz.. 4. 45 komfortos 2 Mérvei Attila 

Határic ő: < izonm ll 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Jelenleg az ingatlanok forgalmi értékbecslésének készítése történik. 

2435-2442/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlők lakásbérleti jogviszonyának pénzbeli térítés ellenében 
történő megszüntetésére irányuló kérelmének elbírálásához készítse el az értékbecslést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jog megszüntetésére 
vonatkozó előterjesztést a Népjóléti Bizottság 2011. január 4-i ülésén 
tárgyalta, és az elhangzott módosításokkal ismételt előterjesztést kért a 
következő ülésére. 

2446/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - 2444/2010. 
(XI. 18.) sz. határozatában foglaltak alapján - felkéri a polgármestert, hogy a biztosító 
bevonásával vizsgáltassa meg, kit terhel felelősség a Budapest X., Sportliget területén 
található csúszdán 2009. október 27-én a történt baleset bekövetkeztéért, valamint a kártérítés 
felelősökre való továbbhárításának lehetőségét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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VéRrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 

2071/2010. (IX. 16.) 2386/2010. (XI. 18.) 2420/2010. (XI. 18.) 
2132/2010. (IX. 16.) 2387/2010. (XI. 18.) 2421/2010. (XI. 18.) 
2209/2010. (X. 14.) 2391/2010. (XI. 18.) 2428/2010. (XI. 18.) 
2216/2010. (X. 21.) 2392/2010. (XI. 18.) 2432/2010. (XI. 18.) 
2230/2010. (X. 21.) 2395/2010. (XI. 18.) 2433/2010. (XI. 18.) 
2233/2010. (X. 21.) 2397/2010. (XI. 18.) 2434/2010. (XI. 18.) 
2336/2010. (XI. 18.) 2399/2010. (XI. 18.) 2443/2010. (XI. 18.) 
2340/2010. (XI. 18.) 2401/2010. (XI. 18.) 2444/2010. (XI. 18.) 
2351/2010. (XI. 18.) 2402/2010. (XI. 18.) 2445/2010. (XI. 18.) 
2357/2010. (XI. 18.) 2404/2010. (XI. 18.) 2447-2596/2010. (XI. 18.) 
2358/2010. (XI. 18.) 2405/2010. (XI. 18.) 2597/2010. (XI. 18.) 
2359/2010. (XI. 18.) 2408/2010. (XI. 18.) 2598/2010. (XI. 18.) 
2363/2010. (XI. 18.) 2408/2010. (XI. 18.) 2599/2010. (XI. 18.) 
2364/2010. (XI. 18.) 2409/2010. (XI. 18.) 2600/2010. (XI. 18.) 
2370/2010. (XI. 18.) 2410/2010. (XI. 18.) 2601/2010. (XI.18.) 
2371/2010. (XI. 18.) 2412/2010. (XI. 18.) 2602/2010. (XI. 18.) 
2372/2010. (XI. 18.) 2413/2010. (XI.18.) 2603/2010. (XI. 18.) 
2373/2010. (XI. 18.) 2414/2010. (XI. 18.) 
2374/2010. (XI. 18.) 2415/2010. (XI. 18.) 
2380/2010. (XI. 18.) 2417/2010. (XI. 18.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2209/2010. 
(X. 14.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2011. 03. 31-ére módosítja. 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Mellékletek: 

1. Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról 
Budapest, 2011. j anuár 7. 

Törvényességi szempontból látta: 

Kovács Róbert 

Sti 
Hegedűs Károly 

mb. jegyző 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabineté által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

Sorsz. Pályázati kód Pályázati felhívás cím Pályázat 
típusa 

Benyújtás 
időpontja Pályázat állapota Pályázat összes 

költsége (Ft) 
Támogatási 

összeg 

1. KMOP-2007-
4.6.1/2 

Közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása 
(Harmat Ált. Isk. felújítása) 

EU 2007. június elutasítva 261.905.984 235.689.195 

2. KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése EU 2007. november megvalósult, záró 
élsz. megtörtént 83.048.220 66.438.576 

3. KMOP-2007-
5.2.2/B 

Budapesti Integrált 
városfejlesztési program -

Budapesti kerületi központok 
fejlesztése 

EU 2008. június elutasítva 1.705.020.269 1.389.962.298 

4. ÁROP-3.A.1. 
Polgármesteri Hivatalok 

szervezetfejlesztése a Közép
magyarországi Régióban 

EU 2008. július 
megvalósult, záró 

elszámolás 
folyamatban 

54.624.000 49.161.600 

5. TÁMOP-
5.2.5/08/1/C 

Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai, 

kábítószerügyi komponens 
EU 2008. szeptember elutasítva 19.446.500 19.446.500 

6. nincs 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel összefüggő 
kiadások, támogatások fejezeti 

kezelésű előirányzat 
támogatásainak elnyerésére -

bűnmegelőzési makro 
modellprojektek 
megvalósítására 

hazai 2008. szeptember elutasítva 13.350.000 10.000.000 

7. TÁMOP-3.3.2 

Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása a 

Közép-magyarországi 
Régióban 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 52.950.000 



Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabineté által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

8. nincs 

Önkormányzati Minisztérium: 
ÖLLÉ Program keretében 

megvalósuló kisméretű 
műfüves futsal 

labdarúgópályák létesítésének 
támogatása /Széchenyi Ált. 

Isk./ 

hazai 2008. december 

megvalósult, 
pénzügyi 

elszámolás 
megtörtént 

20. 003. 785 2.000.000 

9. TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben 

EU 2008. december 

nyertes, 
megvalósult, záró 

elszámolás 
folyamatban 

77.330.229 
(57.013.775) 

77.330.229 
(57.013.775) 

10. KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság 
növelése EU 2008. december 

nyertes, 
megvalósult, záró 

elszámolás 
folyamatban 

167.690.662 83.995.331 

11. KMOP-2008-
3.3.4/B 

Fenntartható életmód és 
fogyasztás EU 2009. április 

nyertes, 
megvalósult, záró 

elszámolás 
folyamatban 

44.972.380 42.723.761 

12. nincs 

ÖM: 15/2009. (111.17.) ÖM 
rendelet alapján megjelent "a 

helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 

felújításának támogatása" c. 
pályázat (Keresztury Dezső Ált. 

Iskola tornatermi 
sportburkolatának felújítása) 

Hazai 2009. április megvalósult, záró 
élsz. megtörtént 

40.000.000 
(11.400.000) 9.000.000 

13. TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai Tehetséggondozás" EU 2009. október nyertes, 
megvalósítás alatt 12.796.263 12.796.263 

14. TÁMOP 
3.4.4/B/08/2-KMR 

„Országos Tehetségsegítő 
Hálózat kialakítása - Magyar 

Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 

EU 2009. november nyertes, 
megvalósítás alatt 10.000.000 10.000.000 
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15. KMOP-2009-4.5.2 

Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése 
(Mádi utcai 40 fős bölcsőde 

kialakítása) 

EU 2009. november elutasítva 248.057.210 80.000.000 

16. 
TÁMOP-3.2.3-

09/2/KMR-2010-
0009 

A hagyományápolás, 
értékmegőrzés és 

értékteremtés útján a fiatal 
nemzedékkel" pályázat 

EU 2010. március 

nyertes, 
támogatási 
szerződés 
megkötése 
megtörtént 

47.166.774 47.166.774 

17. KEOP-3.3.0/09-
2010-0007 

A Kőbányai Gyermek és 
Isfjúsági Szabadidő Központ 
balatonlellei erdei iskolájának 

fejlesztése" pályázat 

EU 2010. március elutasítva 82.490.696 74.241.626 

18. TÁMOP-3.2.11/10-
1/KM R-2010-0066 

Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek 
támogatása 

EU 2010. március elutasítva 38.679.999 38.679.999 

19. 
KMOP-2009-

5.1.1/A-09-1f-2010-
0002 

A kőbányai "Kis Pongrác" 
lakótelep szociális célú 

városrehabilitációja 
EU 2010. május 

elbírálás alatt áll, 
az első fordulóban 
támogató döntés 

született 

1.176.248.500 929.590.453 

20. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0159 

Az energetikai hatékonyság 
növelése a kőbányai harmat 

Általános Iskolában 
EU 2010. május 

EMIR bejegyzés 
szerint 

támogatásban 
részesült 

235.545.373 184.720.875 

21. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0160 

A Fecskefészek óvoda
bölcsőde és az Apró Csodák 
óvoda-bölcsőde energetikai 

korszerűsítése 

EU 2010. május 

EMIR bejegyzés 
szerint 

támogatásban 
részesült 

278.323.958 210.909.578 
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22. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0161 

Sibrik Miklós u. 66-68. 
többfunkciós intézmény 

komplex energetikai 
korszerűsítése 

EU 2010. május elutasítva 157.940.730 119.512.676 

23. TÁMOP-3.4.2-09/1-
2010-0003 

Sajátos nevelési igényű 
tanulók együttnevelése 

Kőbányán 
EU 2010. március 

nyertes, de a 
támogatási 

szerződés nem 
került megkötésre 

30.000.000 30.000.000 

24. nincs Kerékpárosbarát Település hazai 2010. szeptember elbírálás alatt áll 0 0 

25. TÁMOP-5.2.5/A-
10/1 KMR 

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 

programok (Gyermekjóléti 
Központ pályázata) 

EU 2010. szeptember elbírálás alatt áll 79.968.702 79.968.702 

26. TÁMOP-5.2.5/B-
10/1 KMR 

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 
programok (Sport, Ifjúsági és 
Civil Kapcsolatok Főosztálya 

pályázata) 

EU 2010. október elbírálás alatt áll 70.965.958 70.965.958 


