
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Kőbányai 

~í~se~f;.fl:~tülct ülése 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű 

végrehajtott és a folyamatban 
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. folyamatban lévő határozatokról, 

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

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Controlling 

2139/2010. (IX. 23.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "IBM Cognos 
Planing fejlesztési környezetben kialakított költségvetés tervező rendszer továbbfejlesztése, 
rnódosítások elvégzése" tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az ETK 
Szolgáltató Zrt.-t (1149 Budapest, Angol u. 34.) hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert bruttó 9.375.000,-Ft összeggel és 2010. novernber 30-i 
befejezési határidővel a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: szerződéskötésre: 2010. október 18. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Méreg Gábor osztályvezető 

Intézkedés: A vállalkozási szerződés bruttó 9.375.000,- Ft összeggel megkötésre került. 
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Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet ll. számú 
mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542 eFt működési célú támogatásértékű 
kiadásból 1.975.098,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 533.276,-Ft összegű 
járulékára, összesen 2.508.374,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi 
juttatásai közé. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve 
azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a BRFK-val kötött támogatási szerződés módosítása, 
valamint a 2.508.374,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás elkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/115/2010. ügyiratszámon megtörtént 
A BRFK 3 millió forintot 2010. november 4-én visszautalt az önkormányzat 
részére. A kötelezettségvállalás a pénzügyi rendszerben 3 millió forinttal 
csökentve lett. 

2634/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Neszteli István 
jegyző közszolgálati jogviszonyának korengedményes nyugdíjazással közös megegyezéssel, 
2010. december 30-ai hatállyal történő megszüntetését engedélyezi. A korengedményes 
nyugdíjazás fedezetéül a költségvetés 59212218 céltartalék során szereplő 14 millió forint 
megtakarítás (Polgármesteri Hivatal 5 fő bére) szolgál, a szükséges összeg egyidejű 
felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/395/2010. ügyiratszámon megtörtént 
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2655/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Újhegy sétány 16. (hrsz.: 42309/27) szám alatti Újhegyi Közösségi 
Ház (AGORA) módosított építési engedélyezési tervének elkészítéséhez 4 M Ft + áfa 
szükséges forrást terveztesse be az önkormányzat 2011. évi átmeneti költségvetésébe, 
valamint a kiviteli tervének elkészítéséhez, valamint a kialakításhoz szükséges forrásokat 
terveztesse be az önkormányzat 20 ll. évi költségvetésébe. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2011. évi átmeneti költségvetésbe a feladat betervezésre került. 

2683/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újköztemető 
előtti körforgalmi csomópont kialakításához kapcsolódó önkormányzati feladatok 
megvalósításához szükséges tervek készítéséhez és az előkészítő munkálatok kivitelezéséhez 
40 millió forintot felszabadít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a pályázatok 
önrészére vonatkozó, felhalmozási célú céltartalékból, melyet a 20 ll. évi átmeneti 
költségvetésben szerepehet 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, valamint a 2011. évi 
átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/384/2010. ügyiratszámon 
megtörtént. A feladat a 2011. évi átmeneti költségvetésbe betervezésre 
került. 

2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek azonnali megszűntetéséhez szükséges 
hiányzó fedezetet, bruttó 141.785,- Ft-ot a "kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése" költségsoron 
fel nem használt előirányzat terhére biztosítja. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. december 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/159/2010. ügyiratszámon megtörtént 

2689/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2688/2010. 
(XII.l6.) sz. határozata alapján- a Bp. X. ker., Állomás utca 2. szám alatti ingatlan iroda
illetőleg irattári helyiségeinek kialakítására, valamint az átköltözésre bruttó l O millió forintot 
biztosít a felhalmozási céltartalékok, pályázatok ömésze során lévő összeg terhére, a l O millió 
forint egyidejű felszabadításával a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére azzal, hogy ezen 
összeg tartalmazza a bonyolítói díjat is. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a 2011. évi 
átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó László vezérigazgató 

Hegedűs Károly aljegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás V/18/385/2010. ügyiratszámon megtörtént. 

2690/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
Általános Iskola Harmónia kórusának - a Szentlászló településsel közös - 20 ll. februári 
zágrábi fellépésére bruttó 250.000,-Ft összeget biztosít a 2011. évi átmeneti költségvetésben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Menyhárt Sándor igazgató 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 250.000,- Ft a 2011. évi átmeneti költségvetésbe betervezésre került. 

2692/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2362/2010. 
(XI.18.) számú határozatában engedélyezett - a Kada Mihály Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda területén az új épület emeletráépítési tervének, valamint a kosárlabda 
méretű sportcsarnok engedélyezési tervének elkészítéséhez bruttó 3 M Ft keretösszeget 
biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetébe ezen összeg kerüljön 
betervezésre. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés:Az összeg az átmeneti költségvetésbe betervezésre került. 

2696/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Főváros Polgári 
Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége vezetőjének, Csepregi Péter pv. századosnak 
bruttó 360.000,-Ft (járulékkal együtt) jutalmat biztosít a 2010. évi költségvetésben a 
"Természeti katasztrófa, illetve egyéb vészhelyzetek kezelése" céltartalékban lévő összeg 
terhére, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgártnestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/387/2010. ügyiratszámon megtörtént 

2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkormányzati rendelet ll. számú 
mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542.000,-Ft működési célú támogatásértékű 
kiadásból 387.106,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 104.520,-Ft összegű 
járulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi 
juttatásai közé. 
Egyben felkéri a polgártnestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve 
azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/160/2010. ügyiratszámon megtörtént 
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2739/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2010. (IL 15.) számú önkormányzati 
rendelet normatív, kötött felhasználású támogatások bevételi előirányzatát 22.607.000,-Ft-tal 
visszarendezi. A bevételi előirányzat visszarendezésének fedezete a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft működési célú támogatása 8.618.000,-Ft összegben, a kieső 
bevételek fedezetére képzett céltartalék 8.826.000,-Ft összegben és a normatív állami 
hozzájárulás elszámolási kötelezettségére képzett működési célú céltartalék 5.163.000,-Ft 
összegben. 
Egyben felkéri a polgártnestert az előirányzat-módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az előirányzat visszarendezése az V/11/161/2010. ügyiratszámon megtörtént 

283112010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi 
költségvetésének 12. számú mellékletében szereplő Portfolió tisztításhoz köthető üres lakás 
felújítása során lévő feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja: 

- Harmat u. l O. I/4. üres lakás felújítási összeget 1.035-eFt-ról 0-eFt-ra 
- Noszlopi u.26. fsz.4. üres lakás felújítási összeget, 6.1 00-eFt-ról 6.665-eFt-ra 
- Körösi Cs. u. 3. VIII/4. üres lakás felújítási összeget 1.900-eFt-ról 1.458-eFt-ra 
- Salamon u.5.fsz.l. üres lakás felújítási összeget 3.543-eFt-ról5.051-eFt-ra 
- MagJódi út 32-32. II.ép. I/2. üres lakás felújítási összeget 1.211-eFt-ról1.503-eFt-ra 
- Alkér u. 5. fsz.6. üres lakás felújítási összeget 1.560-eFt-ról 1.431-eFt-ra 
- Kőér u. 42.fsz.4. üres lakás felújítási összeget 2.271-eFt-ról 0-eFt-ra 

továbbá a "megtakarítás" terhére az alábbi új feladatra biztosítja: 
- Kápolna u. 15. III/ll. üres lakás felújítására 1.512-eFt. 

Egyben felkéri a polgártnestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert Polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az üres lakások felújítására tervezett összegek egy közös (1001) létesítmény 
kódon szerepelnek, így előirányzat átcsoportosítás nem szükséges. Az év 
végi költségvetési rendeletmódosításkor a 12. számú felhalmozási 
táblázatban a változás rögzítésre került. 

6 



2835/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2410/2010. 
(XI. 18.) sz. határozatával - az intézményvezetők jutalmazására biztosított 18 M Ft 
keretösszeg fel nem használt részét, a megmaradt 677 200 Ft (533 228 Ft + 143 972 Ft 
járulékai) összeget a céltartalékba visszahelyezi az oktatási ágazat részére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat visszarendezése az V/18/37112010. ügyiratszámon megtörtént. 

2836/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2410/2010. 
(XI. 18.) sz. határozatával- az intézményvezetőkjutalmazására biztosított 2M Ft keretösszeg 
fel nem használt részét, a megmaradt 309 500 Ft (243 700 Ft + 65 800 Ft járulékai) összeget a 
céltartatékba visszahelyezi az egészségügyi ágazat részére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat visszarendezése az V/18/37112010. ügyiratszámon megtörtént 

2837/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan 
gazdálkodó intézmény előre nem tervezett bérjellegű kiadásának fedezetére (felmentés, 
végkielégítés, szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) elkülönített céltartalékból 1.237.975,
Ft (974.784,-Ft személyi juttatás+ 263.191,- Ft járulék) összeget felszabadít a Kada Mihály 
Általános Iskola részére két munkavállaló felmentésére. 
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Hanczné Szmilkó Katalin igazgató 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/388/2010. ügyiratszámon megtörtént 
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2838/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének 12. számú mellékletében "Előkészítő feladatok" sorról történő 
előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint: 

Létesítmény Megnevezés Bruttó összeg Megjegyzés 
kód forintban 

Gyermekjóléti 
KMOP-4.5.2. pályázaton 

0 305 4 525 OOO induláshoz tervdokumentáció 
Szolgálat Mádi u. 

elkészítése 
Összesen: 4 525 OOO 

Egyben felkén a polgártnestert az előirányzat módosítás végrehajtására, tlletve a költségvetést 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/162/2010. ügyiratszámon megtörtént 

2839/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói részére történő bérletvásárlásához 6.000.000,-Ft pluszforrást biztosít a 
képviselő-testület általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/386/2010. ügyiratszámon megtörtént. 

2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének 12. számú mellékletében "Nagy értékű gépek és irodabútorok 
(Hivatal)" sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint: 

Létesítmény Megnevezés Bruttó összeg Megjegyzés 
kód forintban 

0087 
Képzőművészeti 

l OOO OOO 
Képzőművészeti alkotások 

alkotások vásárlása 
Összesen: l OOO OOO 

Egyben felkén a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, tlletve a költségvetést 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/153/2010. ügyiratszámon megtörtént 

2841/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülte a többször 
módosított 3/2010. (II.l5.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő 

lakáskiváltások költségvetési sorról 8.750 e Ft-ot átcsoportosít a Pénzeszköz átadás 
háztartásoknak költségvetési sorra. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/152/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
2010. december 23-án 5 millió forint átutalásra, 750 eFt 2011. január 18-án 
kiflzetésre került. Fennmaradó összegről a szerződéskötés folyamatban van. 

2859/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kisebbségekért
Pro Minoritate Alapítvány részére a hagyományőrző XV. Csángó Bál rendezéséhez 200.000,
Ft támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Gazdasági Bizottság tartalékkerete 
terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Radványi Gábor alpolgármester 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/379/2010. ügyiratszámon megtörtént 
A támogatás kiutalásra került 2010. december 22-én 

2860/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja a MikroVoks 
szavazórendszerhez csatlakozó LCD kijelzőt bruttó 679.500,-Ft értékben, a 2010. évi költségvetés 15. 
sz. mellékletében a pályázatok önrészére céltartalékba helyezett összeg terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításávaL 
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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 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/390/2010. ügyiratszámon megtörtént. 

Jogi Osztály 

2636/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 31. 
napjától az eredményes jegyzői pályázat elbírálásáig, illetve az új jegyző kinevezéséig a 
jegyzői feladat- és hatáskör teljes jogú gyakorlásával Hegedűs Károly aljegyzőt bízza meg. 
Az aljegyző illetményét a jegyzői feladat ellátásának idejére 630.000 Ft összegben határozza 
meg, egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént. 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

2654/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Újhegyi Közösségi Ház (AGORA) (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. hrsz.: 42309/27. 
alapterület: 360,96m2

) telephelyként és feladatellátást szolgáló vagyonként kerüljön be a 
Pataky Művelődési Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratába. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

és 

2666/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2665/2010. 
(XII.16.) sz. határozatában foglaltak alapján- 2010. december 31-ei hatállyal jóváhagyja a 
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Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ megszüntető 
okiratát, ezzel egyidejűleg pedig 20 ll. január l-jei hatállyal a Pataky Művelődési Központ 
átalakító okiratát, valamint a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, melyben telephelyként megjelöli az Újhegyi Közösségi 
Házat ("AGORA" - 1108 Bp., Újhegyi stny. 16.) (A megszüntető, az átalakító és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik.) 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés Az Újhegyi Közösségi Ház (AGORA - 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. 
hrsz.: 42309/27. alapterület: 360,96m2

), mind telephelyként, mind 
feladatellátást szolgáló vagyonként bekerült a Pataky Művelődési Központ 
(2011. január l-jétől Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ) alapító okiratába. A 
megszüntető, az átalakító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot megküldtük a Magyar Államkincstárnak, amelyeket a 
Magyar Államkincstár már el is fogadott. 

2793/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja a
háromtagú munkacsoport által kiválasztott - l O kőbányai képző- és iparművész, összesen 16 
darab alkotását bruttó 1.995.000 Ft-ért. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a művek megvásárlásával kapcsolatos 
fildtk l' e a a o e vegzesere. 
Határidő: azonnal 
!Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Kr égrehaitásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Kr égrehaitás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Tíz kőbányai képzőművésztől 16 alkotás 1.995.000,- Ft értékben 
megvásárlásra került, a vételárak kifizetése 2010. december 22-én 
megtörtént Az alkotásokat a Gondnokság leltárba vette. 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

2396/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a KMOP 5.1.1/A jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
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városrehabilitációja" című pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására 5 fős Szociális 
Városrehabilitációs Monitoring Munkacsoport felállítására. 
Egyben visszavonja a 2101/2010. (IX. 16.) számú önkormányzati határozatát. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Inztézkedés: A határozatban foglaltaknak megfelelően a munkacsoport felállítása 
megtörtént. Tagjai: Kovács Róbert polgármester, Mozsár Ágnes főépítész, 
Marksteinoé Molnár Julianna, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, Szlovicsák István, a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja, Szabó László, a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. A bizottság folyamatosan nyomon 
követi a pályázattal kapcsolatos feladat ellátását. 

2625/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórházban működő Tulajdonosi Felügyelő Tanácsba dr. 
Fejér Tibort delegálja. Egyben felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Radványi Gábor frakcióvezető 

és 

2626/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórházban működő Tulajdonosi Felügyelő Tanácsba 
Révész Máriuszt delegálja. Egyben felkéri a polgármestert a további intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Radványi Gábor frakcióvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek. 

2635/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy 
munkáltatói jogkörében eljárva dr. Neszteli István jegyző közszolgálati jogviszonyának 
korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatban, a jogszabályoknak megfelelő bejelentések 
megtételére és a megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek. 

2637/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jegyzői állás betöltésére - a 
módosítással együtt- az alábbi tartalommal: 

"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

JEGYZŐ/ 
állás betöltésére. 

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónapos próbaidő 
kikötés ével. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

E/látandó fe/adatok: 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése, az 1990. 
évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek 
ellátása. 

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XX!Il törvény, helyi 
önkormányzati rendelet, illetve a polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzata szerint. 

Pályázati feltételek: 
• igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesílés vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképesítés, 
• jogi- vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége 

által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés, 

• legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 
• a feladat ellátásával összefüggésben hasznosítható további felsőfokú végzettség, 
• tárgyalási szintű- elsősorban angol és/vagy német- idegen nyelvtudás, 
• közigazgatási szervnél szerzett legalább öt éves vezetői tapasztalat, 
• jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett gyakorlat, 
• közigazgatási szoftverek, integrált információs rendszerek ismerete, 
• projektmenedzsment területén szerzett gyakorlat, 
• közbeszerzési eljárások bonyolításában szerzett tapasztalat, 
• referencia. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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• fényképes szakmai önéletrajz, 
• motivációs levél, mely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, céljait a polgármesteri hivatal 

vezetésére vonatkozóan, 
• végzettsége(ke)t, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a 

pályázati anyagat megismerhessék, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e 

zárt ülés tartását. 

A pályázat beérkezésének határideje: 20 ll. január 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázati anyagat mellékleteivel együtt a fenti határidőig, zárt borítékban, 
a borítékon "Jegyzői pályázat" megjelölésfeltüntetésével az alábbi címre kell benyújtani: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

A pályázati anyagat a benyújtással egyidejűleg a polgarmester(iiJ}wbanva.hu e-mail címre is meg kell 
küldeni. 

A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázókat a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által létrehozott előkészítő bizottság hallgatja meg, melyre a polgármester tesz 
javaslatot. A pályázatok elbírálásáról - az előkészítő bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület 
határoz 20 ll. február 17. napi ülés én. 

A pályázat elbírálásának határideje: 20 ll. február 17. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsal A 
felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A 
kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával 
kapcsolatban felmerült költség megtérítését A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi 
feltételét magára kötelezőnek fogadja el. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
Az állás legkorábban 2011. február 18. napjától tölthető be. A jegyző jogviszonyára a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi 
XXIII törvény rendelkezései irányadóak. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a polgarmester@kobanya.hu e-mail címen 
kérhető. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.kobanya.hu honlapon olvasható. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Budapest Főváros X Kerület Kőbányai Önkormányzat honlapja: www.kobanva.hu 
KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság honlapja: www.kozigallas.gov.hu" 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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Intézkedés: A képviselő-testület a 2011. január 20-i ölésén megválasztotta a pályázat 
elbírálására hivatott előkészítő bizottságot, az 55/2011. (I. 20.) sz. 
önkormányzati határozatával. A februári képviselő-testületi ülésre 
előterjesztés készül. 

2746/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, Ujházi Istvánnak a megbízását 
meghosszabbítja 2011. január l-jétől a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 
egyesülés útján történő beolvadásáig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-be, megbízási díját 450 e 
Ft-ban, egyéb juttatásait pedig a Javadalmazási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
határozza meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert Polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

és 

2755/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média 
és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával megbízza Győrffy Lászlót 
2011. január l-jétől a cég végelszámolásának lezárásáig terjedő határozott időre, díjazásának 
-bruttó 200.000,-Ft/hó- változatlanul hagyásával. 
Felkéri a polgármestert a további munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek. 

2839/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói részére történő bérletvásárlásához 6.000.000,-Ft pluszforrást biztosít a 
képviselő-testület általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek. 
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l Szociális és Egészségügyi Főosztály L_ __________________ _ 

A képviselő-testület a 2845-2857/2010. (XII. 16.) sz önkormányzati határozataiban a 
népjóléti igazgatás tárgykörében IL fokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

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

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály L_ __________________ __ 

2056/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest X. 
kerület Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése" tárgyú közösségi értékhatárt elérő 
közbeszerzési eljárás nyertesének a ZÁÉV Zrt.-t (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-ll.) 
hirdeti ki az alábbiak szerint: 

------------------------~----------~ 

Egyösszegű teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF) 342.069.082,-
Előírt mértéket meghaladóan vállalt jótállás időtartama 
(hónapokban) 36 
Előírt mértéket meghaladóan vállalt késedelmi kötbér mértéke 
(szerződéses ellenérték %-a/nap) 0,05 
Előteljesítés a megadott 2011. július 31. véghatáridőhöz képest 
( előteljesített naptári napok száma) 60 
Egyben felkéri a polgáriDestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2010. október 14. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A vállalkozási szerződés megkötésre került. 

2238/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest X. 
kerület Salgótarjáni út 47. (Pongrác utca 9.) szám alatti háziorvosi rendelő bővítése" tárgyú 
közösségi rezsimben indított nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ b) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
Egyben felkéri a polgármestert új eljárás megindítására, valamint a feladatsor szerepeltetésére 
a 20 ll. évi átmeneti költségvetésben 45 millió forint összeggel. 
Határidő: 2011. január 15. 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az átmeneti költségvetésben az előirányzat biztosított. Az eredményhirdetés 
megtörtént. A feladat újbóli kiírását a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kapta 
meg. 

2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlanon mentőállomás tervezésének munkáira kiírt 
pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (1085 Budapest, József krt. 81.) hirdeti ki 
3.125.000.-Ft bekerülési költséggel azzal, hogy a szükséges 425.000,-Ft összegű 

többletforrást az önkormányzat 2010. évi költségvetés "MÁV telep Emlékhely felújítása" 
költségsorról átcsoportosítja. 
Egyben felkéri a polgáriDestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat 

módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: tervezői szerződés megkötése: 2010. november 30. 

engedélyezési terv elkészítése: a szerződés aláírásától 
számított 6 hét 
kiviteli terv elkészítése: engedélyezési terv elkészülte 
után 6 hét 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés megkötése január 6-án megtörtént. 

2403/2010. (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 FÖMTERV Zrt. (1052 Budapest, Bécsi u. 
5.) részére az általuk tervezett "Budapest X., Pongrácz úti villamos-vasúti híd felújítása" c. 
terv építésügyi engedélyezési eljárásának lebonyolításához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás elkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került. 
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2670/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat saját és intézményei részére informatikai 
eszközök (notebookok) beszerzése" tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész VI. fejezete 251. § (2) bekezdése alapján indított 
közbeszerzési eljárás nyertesének mind a 14 részajánlat tekintetében az R+R Periféria Kft.-t 
(1071 Budapest, Peterdy u. 35.) hirdeti ki, 15.851.508,-Ft ajánlati árral. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: 2011. január 10. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került. 

2685/2010. (XII. 16.) 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő 
játszóterek balesetveszélyes eszközeinek javítását a S'AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 
1.161.463,-Ft és a KOMPAN Képviselettel bruttó 1.454.275,-Ft bekerülési költséggel -
árajánlatuk alapján- szerződéses keretek között 2010. december 30-i határidővel végeztesse 
el. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. december 30. 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A kötelezettségvállalási előlapok elkészültek, mindkét szerződés a 2011-re 
áthúzódó kötelezettségek között szerepel. A szerződések megkötésre 
kerültek. 

2729/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény 
közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján, 12 hónap határozott időtartamra, a Kőbányai 
Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is, a 
törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó, 2010. évben a 13. életévüket betöltő, 
120 fő, opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni (HPV 6, ll, 16, 18 elleni, 
J07BMO l Sil gard) oltóanyag beszerzésére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 20 ll. évi közbeszerzési tervében 
szerepeltesse az alábbiakat: 
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Beszerzés tárgya Becsült érték megjegyzés 

(bruttó Ft) 

a Kőbányai Önkormányzat illetékességi 36.600.000,-Ft Egyszerű 

területén állandó lakóhellyel rendelkező és közbeszerzési eljárás 
életvitelszerűen is, a törvényes képviselővel (Kbt. VI. fejezet) 
együttesen, a X. kerületben lakó, 20 ll. 
évben a 13. életévüket betöltő, 120 fő, 
opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány 
és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemi 
szervi szemölcsök elleni (HPV 6, ll, 16, 
18 elleni, J07BMO l Sil gard) oltóanyag 
beszerzése. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 

Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 

Dr. Neszteli Istvánjegyző 

Szarvasi Ákos 

Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek, a közbeszerzési terv a képviselő
testület márciusi ülésén kerül előterjesztésre. 

2797/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(III.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervét módosítja az alábbiak 
szerint: 
I 2 S l 'l d l' .. zo !!a tatas me2ren e es 

Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés Megjegyzés 
előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Hirdetmény 
Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális közzététele 

1.2.2.1 célú városrehabilitációja-Pongrác 1442 OOO nélküli 
közösségi ház kiviteli terveinek elkészítése tárgyalásos 

eljárás 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
Hirdetmény 
közzététele 

1.2.2.2 
célú városrehabilitációja-Gyöngyike utcai l 352 OOO nélküli 

intézmények tetőcsere kiviteli terveinek tárgyalásos 
elkészítése eljárás 
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13 É 't"b h' , .. ;p1 est eru azas 
Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés Megjegyzés 

előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
Pályázati forrás, 

támogatási 
1.3.10 célú városrehabilitációja- társasházak 299 376 OOO 

szerződéshez 
felújítása kötött 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
Pályázati forrás, 

n támogatási 
1.3.11 célú városrehabilitációja-Pongrác közösségi 21 970 160 

szerződéshez 
ház kialakítása kötött 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
Pályázati forrás, 

támogatási 
1.3.12 célú városrehabilitációja-Gyöngyike utcai 40 200 800 

szerződéshez 
intézmények tetőcseréje kötött 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
Pályázati forrás, 

támogatási 
1.3.13 célú városrehabilitációja - közterület 378 OOO OOO 

szerződéshez 
rendezés kötött 

11.2. Szolgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 M forint összeget) 
Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés 

előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
11.2.9 célú városrehabilitációja- műszaki ellenőr 10 218 160 

kiválasztása 

Egyben felkén a polgármestert a szükséges mtézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosításra került. 

2802/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Megjegyzés 

Pályázati forrás, 
támogatási 
szerződéshez 

kötött 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére projektorok, nyomtatók, 
számítógép alkatrészek és tartozékok beszerzése" tárgyú pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, egyúttal felkéri a polgármestert a pályázat ismételt kiírására. 
Határidő: 2010. december 23. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Sövegjártó Ferenc osztályvezető 
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Intézkedés: A pályázat ismételt kiírására nem került sor, mivel az intézmények önállóan 
szerezték be az eszközöket. 

2803/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat víruskereső licencek megrendelése" tárgyú 
meghívásos pályázat nyertesének az R+R Periféria Kft.-t (1071 Budapest, Peterdy u. 35.) 
hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert szállítási szerződés megkötésére bruttó 1.829.800,- Ft-os 
díjjal, 2010. december 23-i teljesítési határidővel. 
Határidő: 2010. december 23. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került. 

286112010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
MikroVoks szavazórendszerhez csatlakozó pultok cseréjére bruttó 2.500.000,-Ft keretösszeggel, a 
2010. évi költségvetés 15 sz. mellékletében a pályázatok önrészére céltartalékba helyezett összeg 
terhére, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
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 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/391/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
A pályázat lezajlott, a nyertessel a szerződéskötés megtörtént, a nyertes cég 
elvégezte a munkát a januári ülésig. 

2862/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
robotkamerák beszerzésére bruttó 5.300.000,-Ft keretösszeggel, a 2010. évi költségvetés 15. sz. 
mellékletében a pályázatok önrészére céltartalékba helyezett összeg terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a 
pályázat kiírására. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly aljegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/392/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
A pályázat lezajlott, a nyertessel a szerződéskötés megtörtént, a munkát 
2011. február 3-án elvégezte a cég. 

2863/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Mikro Voks szavazórendszerhez csatlakozó EDtR Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszert 
megvásárlására bruttó 131.000,-Ft keretösszeggel, valamint a szükséges karbantartására havi bruttó 
50.000,-Ft bérleti díjjal kétéves időtartamra. A szükséges forrást a 2010. évi költségvetés 15. sz. 
mellékletében a pályázatok önrészére céltartalékba helyezett összeg terhére, az összeg egyidejű 
felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint az 
évenkénti költségvetésbe történő betervezésére, és a pályázat kiírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/393/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
A pályázat lezajlott, a nyertessel a szerződéskötés megtörtént. 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

2731/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot, hogy a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni (Humán 
Papilloma Virus elleni) védőoltás megszervezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. január 2. 

Felelős: Dr. Molnár Andor igazgató főorvos 

Intézkedés: A védőoltásokkal kapcsolatos intézkedések megtörténtek, az oltások időben 
a felhasználási helyre kiszállításra kerültek. 
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2734/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 
kialakításáról - a 9/2010. (IV. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - szóló 
3 2/20 l O. (XII. 17.) szám ú önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2010. december 31. 

Felelős: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A módosítások a nyilvántartásban átvezetésre kerültek. 

2750/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
2749/2010.(XI1.16.) sz. önkormányzati határozatában foglaltak alapján - a területi ellátási 
kötelezettséggel működő, 300092779. számú háziorvosi praxis működtetését 2011. február l
jétől a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által biztosítja. 
Egyben felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a szükséges intézkedéseket (ÁNTSZ 
engedély, OEP szerződés, orvos-asszisztens biztosítása) megtette, a 
háziorvosi ellátás 2011. február l-jétől elindult, folyamatos. 

2752/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
2751/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati határozatában foglaltak alapján - a területi ellátási 
kötelezettséggel működő, 300092650 l. szám ú gyermek fogorvosi praxis feladatainak 
ellátásával 2011. február l-jétől a Calmo-Dent Betéti társaságat bízza meg - Dr. Csemák 
Csilla személyes közreműködésének kikötéséveL 
Egyben felkéri a polgármestert az egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések 
aláírás ára. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Intézkedés: A szerződések aláírása 2011. január 3-án megtörtént, az OEP szerződést 
megkötötték. 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

2343/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Alapító okirata VII. fejezet 9. pontja c) alpontjának jelenlegi szövegét "a 
társaság vezérigazgatója felett az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása" szövegre 
módosítja. Ezzel egyidejűleg visszavonja az 1091/2010. (V.20.) számú önkormányzati 
határozatát. 
Egyben felkéri a megbízott vezérigazgatót, hogy az alapító okirat-módosítás 
cégnyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A módosítás Alapító Okiraton történő átvezetése megtörtént. 

2429/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy adjon tájékoztatást az ingatlan értékbecslésekkel kapcsolatos 
tematikájáról. 
Határidő: 

Felelős: 

2011. januári KT ülés 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A képviselő-testület 2830/2010. (XII. 16.) sz. határozatával a tájékoztatást 
elfogadta. 

2823/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatában a képviselő-testület 
jelzálogjog bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról döntött. 

Intézkedés: A hozott határozatról a bérlőnek írásos értesítést küldtünk. 

2825/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójává megválasztja 2010. 12. 16-ától2013. május 31. napjáig 
terjedő időtartamra 3.000.000.-Ft/év + áfa megbízási díj ellenében, az AUDIT -LINE 
Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1107 Budapest, Balkán u. 12. 
fsz. l.sz.) cg: 01-09-661579, engedélyszám: 000030, kijelölt könyvvizsgáló Eszenyiné Fekete 
Ágnes, engedélyszám: 003172 (an: Drach Erzsébet) 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38. sz.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A megbízási szerződés 2010. december 17-én aláírásra került. 
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2826/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - a 
2369/2010. (XI. 18.) sz. és a 2825/2010. (XII.16.) sz. határozataiban foglalt döntéseinek 
átvezetését tartalmazó - Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítását és 
annak egységes szerkezetbe foglalását. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Cégbíróságon történő 
benyújtásáról intézkedjen. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az alapító okirat módosítása és a cégbírósági változásbejegyzés is 
megtörtént 

2829/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással - nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII.17.) számú többször módosított 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján - nem jelöli ki elidegenítésre az alábbi 
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló (garázs) helyiséget a bérlő részére: 

sorszám cím helyrajzi szám helyiség Ter. bérlő 

típusa (m2) 
Bp. X. 

l. Szövőszék u. 42309/30/ A/94 garázs 12 Horváth József 
2-4. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A hozott határozatról a bérlőnek írásos értesítést küldtünk. 

Kőbánya-Gergely utca Ingatlankezelő Kft. 

2247/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja 
szüntetni a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és az Őrzést Biztosító Ker. és Szolg. 
Bt. között korábban kötött, majd módosított bérleti szerződést, ennek érdekében felkéri a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságát a megszüntetés lehetséges 
módjainak vizsgálatára. 
Határidő: 

Felelős: 

és 

2010. november 18. 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 
Felügyelő Bizottsága 
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2248/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi 
Bizottságet a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és az Örzést Biztosító Ker. és 
Szolg. Bt. között korábban kötött, majd módosított bérleti szerződés vizsgálatára. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Intézkedés: A megszűntetés lehetséges módozatainak vizsgálata után 2011. január 31-i 
felmondással a szerződés megszűntetése megtörtént. 

2638/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft. és az Örzést Biztosító Ker. és Szolg. Bt. között létrejött bérleti szerződés 
megszüntetése érdekében jogi és könyvszakértői közreműködés bevonásával készítsen 
kimutatást - a cégbíróságnál leadásra került éves médegek hiteles adatainak alapján - a 
szerződés megkötése óta a bérlő - parkolásból származó - díjbevételéről, valamint a 
kölcsönös elszámoláshoz szükséges adatokról. 
Egyben folytasson egyeztető tárgyalásokat a bérleti szerződés közös megállapodással történő 
megszüntetéséről, ennek eredménytelensége esetén a szerződéses rendelkezések be nem 
tartásamiatt mondja fel a szerződést 20 ll. év január 31. napjával. 
Határidő: 2011. januári képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős: Ujházi István ügyvezető 

Intézkedés: A tárgyalásokat lefolytattuk, dr. Jurasits Zolt véleményezése után a 
felmondás 2011. január 31-jével elkészült. 

Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

2756/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média 
és Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladataival megbízza Zámboriné Vizi Olgát 
(kamarai tagsági száma: 001409; lakcím: 2040 Budaörs, Fodros u.15/a, an: Soltész Olga) 
2011. január l-jétől 2011. március 31-ig terjedő határozott időre, díjazásának- 30.000,-Ft + 
áfa /hó - változatlanul hagyásával. 
Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Győrffy László ügyvezető 
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Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. és Zámboriné Vizi Olga 
könyvvizsgálói megbízási szerződésének megkötése megtörtént, 2011. 
január 1-jétől2011. március 31-ig határozott időre. 

2757/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új tagjai és a 
polgármester személyének változása bejegyzése miatt történt módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Egyben felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának új 
tagjai és a polgármester személyének változása bejegyzése miatt történt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 
cégbírósághoz benyújtottuk. 

III. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

2093/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros Önkormányzata által megküldött megállapodás tervezetet, és egyúttal 
felkéri a polgármestert, hogy írja alá a Budapest X. kerület, Sibrik M. u. -Harmat u. -
Gergely u.- Noszlopy u. által határolt, 42137/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör 
növénytelepítési munkáira a Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott támogatásról 
szóló megállapodást. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. december l. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A Fővárosi Közgyűlés a megállapodásról a 2011. március 2-i ülésén dönt. 

2094/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Bp. X. ker., Gergely u.- Sibrik M. 
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út- Harmat u. - Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen létesítendő ún. szánkódomb 
építésére vonatkozó közbeszerzés ajánlati felhívását a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 2010. szeptember 15-ei hatályú változásainak figyelembevételével dolgozza 
át, majd ezt követően terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ujházi István ügyvezető 

Intézkedés: A kiviteli terv felülvizsgálat alatt van, jóváhagyás után kerülhet 
közbeszerzési kiírásra. 

2102/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a KMOP-2009-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 azonosító 
számú, "A kőbányai "Kis Pongrác" lakótelep szociális célú város rehabilitációja" című 
pályázat Városfejlesztési Divíziójának működtetése vonatkozásában készüljön az elvégzendő 
feladatok, továbbá a hatáskör megosztására vonatkozó szabályzat a Képviselő-testület, a 
Polgármesteri Hivatal érintett egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Városfejlesztési 
Divíziója között. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A pályázattal kapcsolatban lérehozott Munkacsoport ülései tartanak. 

2249/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi 
Bizottságot, hogy a Budapest X. ker., Bihari u. 8/c alatt megvalósított szociális 
városrehabilitációs projekt lebonyolításának körülményeit vizsgálja ki, és jelentését tárja a 
képviselő-testület decemberi ülése elé. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Intézkedés: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta több menetben is, még nem zárult le. 

2260/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
napirendjéről a "Javaslat Bp. X. ker., Takarék u. 12. alatti lakás vonatkozásában nyilvántartott 
önkormányzati követelésre" tárgyú előterjesztést azzal, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
átdolgozott formában ismételten terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Deézsi Tibor mb. vezérigazgató 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél az ügyvédi feladatok és folyamatban 
lévő ügyek átadás-átvétele a napokban zajlott le, így a Takarék u. 12. sz. 
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ingatlan ügyének teljes körű megismerése szükséges az új előterjesztés 

készítéséhez. Várhatóan a márciusi képviseli-testületi ülésre készül el. 

2354/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezető 

tisztségviselőit, hogy a beolvadáshoz szükséges előzetes egyeztetéseket folytassák le, majd a 
beolvadásra vonatkozó előterjesztésüket, beleértve annak költségvonzatát is a képviselő
testület decemberi rendes ülésén terjesszék elő. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Újházi István ügyvezető 

Intézkedés: Az előterjesztést a decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalták, a munka 
folyamatban van. 

2393/2010. (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, hogy vonja vissza a Ludvig János részére 2010. június 16-án kiadott, 
K/319/5/1 0/111. iktatószám ú közterület-használati hozzájárulásról szóló határozatot, azzal, 
hogy az Önkormányzat mint használatba adó érdekkörében felmerülő ok miatt a közterület 
további használatához nem járul hozzá, és egyben kötelezze Kómár Editet a pavilon 
elbontására és a közterület eredeti állapotának helyreállítására kártalanítási igény nélkül, saját 
költségére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

2010. december 15. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

2394/2010. (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, hogy ne hozzon újabb közterület-használati hozzájárulásról szóló határozatot a 
Budapest X. kerület, 42516 hrsz.-ú, természetben a Budapest X., Kozma utca- Sírkert utca 
sarkán található közterület besorolású ingatlanon lévő 157 m2 alapterületű felépítmény alatti 
közterületrész használatára vonatkozóan. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A határozat előkészítése megtörtént, de aláírásra nem került, mivel további 
egyeztetések folynak az ügyben. 
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2640/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, X. 
Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és 
a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló - gépjármű parkolót a HUNGEXPO Zrt. bérletébe (üzemeltetésébe) adja 
2011. január l-jétől2011. június 30-ig 12.901.962,-Ft +áfa díjért. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közterület-használati hozzájárulás előkészítése folyamatban van. 

2651/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (l) 
bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
tv. 140. § (l) bekezdése a) pontjának előírásaszerint készíttesse el a 2011. évi költségvetés 
rendelet-tervezetét 
Határidő: 

Felelős: 

Előkészítésért felelős: 

Előkészítés végrehajtásáért felelős: 

2011. január 15. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A rendelet-tervezet elkészítése folyamatban van. 

2652/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (l) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítés végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A rendelet-tervezet elkészítése folyamatban van. 
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2676/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a KÉSZ HÁZ Kft.-vel az Önkormányzat alábbi 
ajánlatáról: 
Amennyiben a KÉSZ HÁZ Kft. lemond arról, hogy a 40693/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonába 
kerülése érdekében adásvételi szerződést kössön az Önkormányzat vele, és ennek keretében 
eláll az Önkormányzat és a KÉSZ HÁZ Kft. között 2008. június 27. napján létrejött adásvételi 
szerződés 9. pontjától, továbbá hajlandóaT-77459 ttsz.-ú változási vázrajzon feltüntetett "a", 
"b" és "c" betűvel jelölt területrészek értékkülönbözetét, 8.330.000 Ft-ot megfizetni az 
Önkormányzat részére, akkor az Önkormányzat hozzájárul a változási vázrajz földhivatali 
átvezetéséhez. A feleknek pedig közös jognyilatkozatban ki kell jelenteniük, hogy egymással 
szemben az adott kistérségi fejlesztéssel kapcsolatban nincs további követelésük. 
Határidő: 2011. január 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Időpont egyeztetés zajlik a tárgyalásra vonatkozóan. 

2677/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tárja fel a KÉSZ HÁZ Kft. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattal szemben támasztott igényével kapcsolatos jelenlegi helyzetet, és ennek 
alapján vizsgálja meg az ügyben büntető feljelentés megtételének lehetőségét, valamint tárja 
fel a hatósági eljárás közben történt hibákat, illetve azok felelőseit nevezze meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

és 

2678/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy abban az esetben, ha a KÉSZ HÁZ Kft. peres eljárást indít az 
Önkormányzat ellen, nyújtson be viszont keresetet a Bíróságon, és a keresetben a szakértők 
által kimutatott összes veszteséget és annak kamatait kérje megítélni az Önkormányzat 
részére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Alpolgármesteri egyeztetés folyamatban van. 
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2688/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X. ker., 
Állomás utca 2. szám alatti 38942/0/A/2 hrsz.-on lévő 358 m2 alapterületű ingatlant a 
Budapest X. ker., Szent László tér 16. sz. alatt lévő hivatali egységek és az irattár 
elhelyezésére biztosítja. Egyúttal visszavonja a 1690/2009. (X. 5.) sz. önkormányzati 
határozatát. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az épület felújításával, valamint az 
átköltözéssei kapcsolatos munkálatok lebonyolítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az ingatlanon a kivitelezési munkák megkezdődtek. 

2729/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény 
közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján, 12 hónap határozott időtartamra, a Kőbányai 
Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is, a 
törvényes képviselővel együttesen, a X. kerületben lakó, 2010. évben a 13. életévüket betöltő, 
120 fő, opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni (HPV 6, ll, 16, 18 elleni, 
J07BMO l Sil gard) oltóanyag beszerzésére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 20 ll. évi közbeszerzési tervében 
szerepeltesse az alábbiakat: 

Beszerzés tárgya Becsült érték megjegyzés 
(bruttó Ft) 

a Kőbányai Önkormányzat illetékességi 36.600.000,-Ft Egyszerű 

területén állandó lakóhellyel rendelkező és közbeszerzési eljárás 
életvitelszerűen is, a törvényes képviselővel (Kbt. VI. fejezet) 
együttesen, a X. kerületben lakó, 20 ll. 
évben a 13. életévüket betöltő, 120 fő, 
opcionálisan 480 fő (összesen 600 fő) leány 
és fiúgyermek teljes körű vakcinációja (3 
alkalom) céljából, méhnyakrák és nemi 
szervi szemölcsök elleni (HPV 6, ll, 16, 
18 elleni, J07BMO l Silgard) oltóanyag 
beszerzése. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Ehrenberger Krisztina 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van, az oltóanyag beszerzésének 
költsége a 2011. évi költségvetésben betervezésre került. 

2740/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között a térfigyelő-rendszer működésének 
biztosításáról 2010. március 4-én létrejött és 2010. augusztus 31. napján módosított 
Együttműködési Megállapodás módosítását. (Az együttműködési megállapodás módosítása 
a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 
Egyben felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Tóth Béla mb. kapitányságvezető 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A megállapodás módosítása folyamatban van. 

2743/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító- a 
274112010. (XII.16.) sz. határozatában foglaltak végrehajtására- az egyesüléssei kapcsolatos 
cégbejegyzési eljárás lefolytatása érdekében a vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott 
vagyonrnérleg-tervezetek ellenőrzésével független könyvvizsgálóként AKCEPT 
Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság (1144 Budapest, Szentmihályi út 
26. C. VIII.32., cg: 01-09-468043, adószám: 12135013) Bíróné Czinder Judit kijelölt 
könyvvizsgálót bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A beolvadás előkészítése folyamatban van. 

2794/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt évre szóló 
(2011. január 1-jétől2015. december 31-éig terjedő időre) közművelődési megállapodást köt 
a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal (1088 Budapest, Múzeum krt. ll.) az 
önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében. (A Közművelődési 
Megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe az Alapítvány 10 M Ft 
összegű támogatása kerüljön betervezésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal a megállapodás tervezete 
elkészült, a tárgyalás folyamatban van. A 2011. évi költségvetésbe az 
Alapítvány10M Ft összegű támogatásabetervezésre került. 

2798/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési 
szakértő kiválasztása" tárgyú nyilvános pályázat l. része (2 milliárdos hitel felvétel 
lebonyolítása - Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása) nyertesének a 
Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.-t (1034 Budapest, Seregély u. 13.) 
hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert megbízási szerződés megkötésére bruttó 350.000,-Ft-os 
megbízási díjjal, a szerződéskötéstől számított 15 napos eljárás megindítási határidővel. 
Határidő: szerződéskötésre: 2010. december 23. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés aláírás alatt van, megkötése előre láthatólag 2011. február 10-ig 
megtörténik. 

2799/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési 
szakértő kiválasztása" tárgyú nyilvános pályázat 2. része (Bp. X. kerület parkolási 
rendeletének felülvizsgálata- bruttó 8.000.000.- Ft becsült értékű szolgáltatás) nyertesének a 
Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodát (1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.) hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert megbízási szerződés megkötésére bruttó 200.000,- Ft-os 
megbízási díjjal, a szerződéskötéstől számított 15 napos eljárás megindítási határidővel. 
Határidő: szerződéskötésre: 2010. december 23. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A szerződés előkészítése megtörtént, aláírásra vár. 
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2800/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési 
szakértő kiválasztása" tárgyú nyilvános pályázat 3. része (A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" EU projekthez kapcsolódó eljárások lebonyolítása) 
nyertesének aSzikora Ügyvédi Irodát (1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/3.) hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert megbízási szerződés megkötésére bruttó 5.750.000,- Ft-os 
megbízási díjjal, a 3.1.-3.2. eljárások esetében a szerződéskötéstől számított 15 napos eljárás 
megindítási határidővel, a 3.3.-3.10. eljárások esetében a pályázat ütemezése szerinti eljárás 
megindítási határidővel. 
Határidő: szerződéskötésre: 2010. december 23. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés aláírásra történő elkészítése megtörtént. 

2801/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési 
szakértő kiválasztása" tárgyú nyilvános pályázat 4. része (WEB portál készítése) nyertesének 
a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodát (1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.) hirdeti ki. 
Egyben felkéri a polgármestert megbízási szerződés megkötésére bruttó 250.000,- Ft-os 
megbízási díjjal, a szerződéskötéstől számított 15 napos eljárás megindítási határidővel. 
Határidő: szerződéskötésre: 2010. december 23. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés előkészítése megtörtént, aláírása folyamatban. 

2813/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint a 41040 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonostársa nevében adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot az F-CAR Group 
Bt. részére ahhoz, hogy a Bt. a Budapest X., Kada u. 149. sz. alatt található, 41040 hrsz.-ú 
ingatlanon a Juxing Kft.-től bérelt helyiségben kiskereskedelmi és csomagküldő 
tevékenységet folytathasson. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

és 

2814/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 
Budapest, Váci út 23-27.) részére a Budapest X. Salgótarjáni út 53/b. szám alatti (38911/3 
hrsz.-ú) NÁ 50125-as vízbekötés elvágásához azzal, hogy 1.) a hozzájárulás érvényességi 
ideje a kiadástól számított egy év; 2.) a kivitelezés során megrongálódott növényállományt 
helyreállítani, illetve pótolni kell, 3.) a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jelenlegi 
tulajdoni viszonyok nem változhatnak meg; 4.) a beruházás költségeihez a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem járul hozzá; 5.) az engedély munkavégzésre nem 
jogosít, azt közterületen csak érvényes munkakezdési közútkezelői hozzájárulás birtokában 
lehet megkezdeni és 6.) a tulajdonosi hozzájárulás együtt kezelendő az e tárgykörben kiadott 
közútkezelői hozzájárulássa!, az abban előírtak maradéktalanul betartandók. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

és 

2815/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 
Budapest, Váci út 23-27.) részére a Budapest X. Salgótarjáni út 53/b. szám alatti (3891113 
hrsz.-ú) NÁ 80120-as vízbekötéshez azzal, hogy 1.) a hozzájárulás érvényességi ideje a 
kiadástól számított egy év; 2.) a kivitelezés során megrongálódott növényállományt 
helyreállítani, illetve pótolni kell, 3.) a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jelenlegi 
tulajdoni viszonyok nem változhatnak meg; 4.) a beruházás költségeihez a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat nem járul hozzá; 5.) az engedély munkavégzésre nem 
jogosít, azt közterületen csak érvényes munkakezdési közútkezelői hozzájárulás birtokában 
lehet megkezdeni és 6.) a tulajdonosi hozzájárulás együtt kezelendő az e tárgykörben kiadott 
közútkezelői hozzájárulássa!, az abban előírtak maradéktalanul betartandók. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

és 

2816/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 
Budapest, Váci út 23-27.) részére a Budapest X. Rézvirág u. 10-12. NÁ 25120-as 
vízbekötéshez azzal, hogy 1.) a hozzájárulás érvényességi ideje a kiadástól számított egy év; 
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2.) a kivitelezés során megrongálódott növényállományt helyreállítani, illetve pótolni kell, 3.) 
a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jelenlegi tulajdoni viszonyok nem változhatnak 
meg; 4.) a beruházás költségeihez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
nem járul hozzá; 5.) az engedély munkavégzésre nem jogosít, azt közterületen csak érvényes 
munkakezdési közútkezelői hozzájárulás birtokában lehet megkezdeni és 6.) a tulajdonosi 
hozzájárulás együtt kezelendő az e tárgykörben kiadott közútkezelői hozzájárulássa!, az abban 
előírtak maradéktalanul betartandók. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

2817/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájárulást a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 
Budapest, Váci út 23-27.) részére a Budapest X. Maglódi út 127/b. szám alatti (42414/217 
hrsz.-ú) NÁ 25/20-as vízbekötéshez azzal, hogy 1.) a Maglódi út -az érvényben lévő bontási 
tilalom miatt- csak átfúrással keresztezhető, 2.) a hozzájárulás érvényességi ideje a kiadástól 
számított egy év; 3.) a kivitelezés során megrongálódott növényállományt helyreállítani, 
illetve pótolni kell, 4.) a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jelenlegi tulajdoni 
viszonyok nem változhatnak meg; 5.) a beruházás költségeihez a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat nem járul hozzá; 6.) az engedély munkavégzésre nem jogosít, azt 
közterületen csak érvényes munkakezdési közútkezelői hozzájárulás birtokában lehet 
megkezdeni és 7.) a tulajdonosi hozzáj árulás együtt kezelendő az e tárgykörben kiadott 
közútkezelői hozzájárulássa!, az abban előírtak maradéktalanul betartandók. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A tulajdonosi hozzájárulás elkészítése megtörtént, aláírásra vár. 

2818/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ...... Kft. részére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A tulajdonosi hozzájárulás elkészítése megtörtént, aláírásra vár. 
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2843/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Kőbányai Torna Club (1104 Budapest, Bodza u. 31/a) által a Kőbánya bányarendszerében 
2011 januárjában megrendezésre kerülő kerékpárverseny-biztonsági szabályok betartásával 
történő -megrendezéséhez, valamint a helyszín térítésmentes használatához. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Eisenkrammer Károly KTC elnök 

Intézkedés: A Kőbányai Torna Club és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közötti 
egyeztetések megtörténtek. A szerződés és biztonsági mellékletek 
kidolgozása és aláírása folyamatban van. A verseny megrendezésének ideje 
2011. február 6. 10.00 órától16.00 óráig. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

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

2056/2010. (IX. 16.) 2670/201 O. (XII. 16_.) 2803/2010._{_XII. 16.) 
2139/2010. (IX. 23.) 2683/2010._(_XII. 16~ 2823/2010. (XII. 16.) 
2238/201 O. (X. 21.) 2684/2010._{_XII. 161 2825/2010. (XII. 16.) 
2247/2010. (X. 21.) 2685/2010._()(11. 161 2826/2010. (XII. 16.) 
2248/2010. (X. 21.) 2689/2010.JXII. 16.) 2829/2010. (XII. 16.) 
2328/2010. (X. 21.) 2690/2010. (XII. 16.) 2831/2010. (XII. 16.) 
2343/2010. (XI. 18.) 2692/2010. (XII. 16.) 2835/2010._{XII. 16.) 
2396/2010. (XI. 18.) 2696/2010. (XII. 16.) 2836/2010._{_XII. 16.) 
2400/2010. (XI. 18.) 2697/2010. (XII. 16.) 2837/2010._(_XII. 16.) 
2403/2010. (XI. 18.) 2729/2010. (XII. 16j_ 2838/2010. (XII. 16.) 
2429/2010. (XI. 18.) 2731/2010._{_XII. 16j_ 2839/2010. (XII. 16.) 
2625/2010. (XI. 18.) 2734/2010. (XII. 16.) 2839/2010. (XII. 16.) 
2626/2010. (XI. 18.) 2739/2010. (XII. 16.) 2840/2010. (XII. 16.) 
2634/2010. (XII. 16.) 2746/2010. (XII. 16.) 2841/2010._{_XII. 16.) 
2635/2010. (XII. 16.) 2750/2010. (XII. 16.) 2845-2857/2010. (XII. 16.) 
2636/2010. (XII. 16.) 2752/2010. (XII. 16.) 2859/2010._{_XII. 16.) 
2637/2010. (XII. 16.) 2755/2010. (XII. 161 2860/2010. (XII. 16.) 
2638/2010. (XII. 16.) 2756/2010._{_XII. 161 2861/2010. (XII. 16.) 
2654/2010. (XII. 16.) 2757/2010. (XII. 16.) 2862/2010. (XII. 16.) 
2655/2010. (XII. 16.) 2793/2010. (XII. 16.) 2863/2010._{_XII. 16.) 
2666/2010. (XII. 16.) 2797/2010. (XII. 16.) 
2666/2010. (XII. 16.) 2802/2010. (XII. 16J 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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21 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Mellékletek: 

l. Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról 

Budapest, 20 ll. február 4. 

J::~J L 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

He~~y 
mb.jegyző \ 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

Pályázati kód Pályázati felhívás cím 
Pályázat Benyújtás 

Pályázat állapota 
Pályázat összes 

típusa időpontja költsége (Ft) 

KMOP-2007-
Kőzoktatási intézmények 

4.6.1/2 
beruházásainak támogatása EU 2007. június elutasítva 261.905.984 
(Harmat Ált. Isk. felújítása) 

KMOP-2007 -2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése EU 200 7. november 
megvalósult, záró 

83.048.220 
el sz. megtőrtént 

Budapesti Integrált 
KMOP-2007- városfejlesztési program -

EU 2008. június elutasítva 1. 705.020.269 
5.2.2/B Budapesti kerületi kőzpontok 

fejlesztése 

Polgármesteri Hivatalok megvalósult, záró 
ÁROP-3.A.1. szervezetfejlesztése a Kőzép- EU 2008. július elszámolás 54.624.000 

magyarországi Régióban folyamatban 

TÁMOP-
Gyermekek és fiatalok 

5.2.5/08/1/C 
integrációs programjai, EU 2008. szeptember elutasítva 19.446.500 

kábítószerügyi komponens 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel összefüggő 

kiadások, támogatások fejezeti 
nincs kezelésű előirányzat hazai 2008. szeptember elutasítva 13.350.000 

támogatásainak elnyerésére -
bűnmegelőzési makro 

modellprojektek 
megvalósítására 

Esélyegyen lő ség i prog ram ok 

T ÁMOP-3.3.2 
végrehajtásának támogatása a 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 
Kőzép-magyarországi 

Régióban 

Támogatási összeg 

235.689.195 

66.438.576 

1.389.962.298 

49.161.600 l 

19.446.500 

10.000.000 

52.950.000 
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2007-2009. év 

Önkormányzati Minisztérium: 
OLLÉ Program keretében 

megvalósu It, 
megvalósuló kisméretű 

pénzügyi 
nincs műfüves futsal hazai 2008. december 20.003.785 

labdarúgópályák létesítésének 
elszámolás 

támogatása /Széchenyi Ált. 
megtőrtént 

Isk./ 

nyertes, 

T ÁMOP-3.1.4 EU 2008. december 
megvalósult, záró 77.330.229 

Kompetencia alapú oktatás, elszámolás (57.013.775) 
egyenlő hozzáférés -Innovatív folyamatban 
intézményekben 

nyertes, 

KEOP-5.1.0 
Energetikai hatékonyság 

EU 2008. december 
megvalósult, záró 

167.690.662 
növelése elszámolás 

folyamatban 
nyertes, 

KMOP-2008- Fenntartható életmód és 
EU 2009. április 

megvalósult, záró 
44.972.380 

3.3.4/B fogyasztás elszámolás 
folyamatban 

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

helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő 

megvalósult, záró 40.000.000 
nincs sportlétesítmények Hazai 2009. április 

felújításának támogatása" c. 
elsz. megtőrtént (11.400.000) 

pályázat (Keresztury Dezső Ált. 
Iskola tornatermi 

sportburkolatának felújítása) 

TÁMOP-3.4.3-08/2 "Iskolai Tehetséggondozás" EU 2009. október 
nyertes, 

12.796.263 
megvalósítás alatt 

"Országos Tehetségsegítő 
TÁMOP Hálózat kialakítása - Magyar 

EU 2009. november 
nyertes, 

10.000.000 
3.4.4/B/08/2-KMR Géniusz Integrált megvalósítás alatt 

Tehetségsegítő Program" 

2.000.000 

77.330.229 
(57.013.775) 

83.995.331 

42.723.761 

9.000.000 

12.796.263 

10.000.000 
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Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 

KMOP-2009-4.5.2 infrastrukturális fejlesztése EU 2009. november elutasítva 248.057.210 
(Mádi utcai 40 fős bölcsőde 

kialakítása) 

A hagyományápolás, 
nyertes, 

TÁMOP-3.2.3- támogatási 
09/2/KMR-201 O-

értékmegőrzés és 
EU 2010. március szerződés 47.166.774 

0009 
értékteremtés útján a fiatal 

megkötése 
nemzedékkel" pályázat 

megtörtént 

A Kőbányai Gyermek és 
KEOP-3.3.0/09- lsfjúsági Szabadidő Központ 

EU 2010. március elutasítva 82.490.696 
2010-0007 balatonlellei erdei iskolájának 

fejlesztése" pályázat 

Nevelési-oktatási intézmények 
TÁMOP-3.2.11/10- tanórai, tanórán kívüli és 

EU 2010. március elutasítva 38.679.999 
1/KMR-201 0-0066 szabadidős tevékenységeinek 

támogatása 

KMOP-2009- A kőbányai "Kis Pongrác" 
elbírálás alatt áll, 

az első fordulóban 
5.1.1/A-09-H-2010- lakótelep szociális célú EU 2010. május 

támogató döntés 
1.176.248.500 

0002 városrehabilitációja 
született 

nyertes, a 
KEOP-2009- Az energetikai hatékonyság támogatási 

5.3.0/A/09-201 O- növelése a kőbányai harmat EU 2010. május szerződés 235.545.373 
0159 Általános Iskolában megkötése 

folyamatban 

A Fecskefészek óvoda-
nyertes, a 

KEOP-2009-
bölcsőde és az Apró Csodák 

támogatási 
5.3.0/A/09-201 O-

óvoda-bölcsőde energetikai 
EU 2010. május szerződés 278.323.958 

0160 megkötése 
korszerűsítése 

folyamatban 

80.000.000 

47.166.774 

74.241.626 

38.679.999 

929.590.453 

184.371.594 

207.064.844 
(igényelt); 205 097 

031 (elnyert) 
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KEOP-2009-
Sibrik Miklós u. 66-68. 

5.3.0/A/09-201 O-
többfunkciós intézmény 

EU 2010. május elutasítva 157.940.730 
0161 

komplex energetikai 
korszerűsítése 

Sajátos nevelési igényű 
nyertes, de a 

T ÁMOP-3.4.2-09/1- támogatási 
2010-0003 

tanulók együttnevelése EU 2010. március 
szerzödés nem 

30.000.000 
Kőbányán 

került megkötésre 

nincs Kerékpárosbarát Település hazai 2010. szeptember elbírálás alatt áll o 

Gyermekek és fiatalok 
T ÁMOP-5.2.5/A- társadalmi integrációját segítő 

EU 2010. szeptember elbírálás alatt áll 79.968.702 
10/1 KMR prograrnak (Gyermekjóléti 

Központ pályázata) 

Gyermekek és fiatalok 

T ÁMOP-5.2.5/B-
társadalmi integrációját segítő 

10/1 KMR 
prograrnak (Sport, Ifjúsági és EU 2010. október elbírálás alatt áll 70.965.958 
Civil Kapcsolatok Főosztálya 

pályázata) 

119.512.676 

30.000.000 

o 

79.968.702 

70.965.958 


