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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 

l. végrehajtott 
l. 2007 és 2009 közötti időszakot érintő, 
2. 20 l O és 20 ll közötti időszakot érintő határozatokról, 

II. folyamatban lévő határozatokról, 
valamint a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

l. 

Az előző ciklust is beleértve, teljes körű felülvizsgálatot követően az alábbi határozatokkal 
kapcsolatos intézkedések tudomásulvételét kérem a Tisztelt képviselő-testülettől: 

2007. évi határozatok 

455/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(25 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kőbánya Sportfejlesztési 
Tervét a 2007-2010 közötti időszakra, azzal, hogy a lehetőségek szerint az éves költségvetési 
helyzettől függőerr biztosítja a forrást. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető 

Intézkedés: A 2007-2010. éves időszak lezárult, a határozatban foglaltak az 
önkormányzat gazdasági helyzetének függvényében teljesültek. 
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507/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottságát, hogy kezdeményezze a menedzserszerződések módosítását. 
Határidő: 2007. szeptember 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Felügyelő Bizottság elnöke 

Intézkedés: A képviselő-testület 2010. évben többször foglalkozott a kérdéskörrel. A 
gazdasági társaságok vonatkozásában 1332/2010. (VI. 17.) számon egységes 
javadalmazási szabályzatot fogadott el. 2010. november 18-ától új 
vezérigazgató áll a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. élén, munkaszerződését a 
képviselő-testület 2370/2010. (XI. 18.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

648/2007. (V. 17.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Kőbánya Sportligetben található sporteszközök használhatóságának javítását ellenőriztesse, 
pótoltassa, karbantartásukról az illetékesek gondoskodjanak, hogy azok az ott élő ifjú 
polgárok kulturált szabadidő eltöltését szolgálják. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Csomai Károly 

Hajdu Péter irodavezetők 

Intézkedés: A kosárpalánkokat minden évben a streetball rendezvény előtt a Sportiroda 
költségeire a szervező cég felújítja. A kapuk állapota megfelelő. A pálya
kerítések a kézilabda pályák körül 2009 tavaszán javításra kerültek, 2010 
májusában a teniszpályák burkolatát újítottuk fel. Karbantartási 
szerződéssel2012-ig rendelkezünk, a határozatban foglaltak teljesültek. 

1007/2007. (VIII. 30.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal -3 fő nem szavazott) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közétkeztetés színvonalával kapcsolatban beérkezett észrevételek alapján félévente írásos 
értékelést készíttessen a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság részére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Csomai Károly, 

Szabó Péterné irodavezetők 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek. A 2010. októberi választásokat 
követően a képviselő-testület bizottságai között Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság nem került létrehozásra. 
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1260/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2014-ig tartó középtávú gazdasági programot szakemberek bevonásával - a kutatási 
eredmények és felmérések alapján, valamint a prognosztizált lakónépességi adatok 
figyelembevételével - készírtesse el. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly irodavezető 

Intézkedés: A választásokra 2010 októberében került sor, az újonnan felálló képviselő
testület által hozott döntések a gazdasági program előkészítésére nem 
terjedtek ki. A gazdasági program elkészítése azonban szükséges. 

2008. évi határozatok 

93/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Balánbányán járt 
delegáció beszámolóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy készüljön terv a 2008. évre vonatkozóan az együttműködés 
konkrét formáira. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2008. március l. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ronyecz Róbert irodavezető 

Intézkedés: Az együttműködési szerződés megkötésre került. 

95/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Palermóban elhatározott együttműködés kereteinek a kidolgozásában 
vegyen részt. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

200 8. március l. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ronyecz Róbert 
Szabó Péterné irodavezetők 

Intézkedés: Palermo Önkormányzata az együttműködést pályázati forrásból kívánta 
finanszírozni, amely nem valósult meg. 
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253/2008. (Il. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást köt a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel Kőbánya 
lakosságának védelme érdekében. Egyben felmondja a Magyar Katasztrófavédelmi 
Alapítvánnyal 2002. február 2-án kötött együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert az új együttműködési keretmegállapodás aláírására. (Az Együttműködési keret
megállapodás a jegyzőkönyv l. szám ú melléklete.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Csepregi Péter kirendeltségvezető 

Intézkedés: A megállapodás aláírásra került. 

837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca-Sibrik Miklós 
utca - Gergely utca - Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó 
vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés 
formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg. 
Határidő: 2008. augusztus 15. 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/124/200. számon megtörtént 

117112008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ és a Gyermekek Átmeneti Otthona által, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai" c. pályázat 
(Kódszám: TÁMOP-5.2.5/0811 a) Gyermekvédelmi komponens nyertes pályázat a esetén 
vállalja, hogy amennyiben a Kőbányai Gyermekjóléti Központ és a gyermekek Átmeneti 
Otthona, mint kedvezményezett, a szerződésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból 
nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét- a 
támogatás igénybevételének időpontjától számítva - a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével megnövelve visszafizeti a Támogatónak 
Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ambrus Zsuzsanna intézményvezető 
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Intézkedés: A pályázati program megvalósítása 2011. február 15-én lezárult, a pénzügyi 
elszámolás 2011. május 15-ig megtörténik. 

1238/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött, a Bp. Maglódi út 42518/41 hrsz-ú ingatlama 
vonatkozó bérleti szerződést - közös megegyezéssel - 2008. augusztus 28-i hatállyal 
felbontja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által az 
előterjesztésben jelzett, a bérleti szerződés alapján fennálló 56.425.067 forint összegű 

követelése jogosságának kivizsgálásáról intézkedj en. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A követelés nem volt megalapozott, mert a költségvetésben biztosított forrás 
tartalmazta a fáklya üzemeltetés költségeit. Az összeg leszámlázásra nem 
került, így annak a kiegyenlítése sem történhetett meg. A C. C. Audit Kft. 
igazságügyi szakértői véleménye után - amely 2009 szeptemberében 
készült- a fáklya szerződés felmondásra került. 

1247/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az 
alpolgármestert, hogy a Gyakorló u. 2. sz. melletti, az ÁRKÁD bevásárlóközpont felé eső 
oldalán, a 39210/151 hrsz.-ú ingatlanon lévő, önálló (piros épület) lebontása érdekében a 
szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Montvai József főosztályvezető 

Intézkedés: A 39210/151 helyrajzi számú ingatlan magántulajdonban áll. Az ingatlanon 
már a döntéshozatalkor 10 évnél régebben állt a tárgyi épület, így 
építéshatósági úton jogszerűen nem bontatható el. 

1367/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. ker. Bihari úti 
Törekvés sporttelep létesítményeinek megvétele esetén a Törekvés SE szakosztályainak 
működését hosszú távon - legalább 25 évig- biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hajdu Péter főosztályvezető V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

1368/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy amennyiben a Budapest X. kerület, Bihari úti Törekvés sporttelep 
létesítményét a MÁV Zrt.-től megvásárolj a az Önkormányzat úgy a létesítmény fenntartását 
és a szakosztályok működéséhez szükséges költséget hosszú távon (legalább 25 évig) 
biztosítja. 
Határidő: a megvásárlást követően 

Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hajdu Péter főosztályvezető 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: A 2010. évi költségvetésben a Törekvés SE szakosztályainak működésére 14 
millió Ft-ot, a létesítmény üzemeltetésére 14 millió Ft-ot biztosított. 
A 2011. évi költségvetésben szakosztályok működtetésére 14 millió Ft-ot, a 
létesítmény üzemeltetésére 10 millió Ft-ot biztosított. 

1369/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatala által küldött kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztési 
javaslata alapján, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 198/2007. (IX. 
ll.) számú határozatában elfogadott kiegészítésekkel együtt az alábbi kerületi 
kerékpárforgalmi tervet fogadja el: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 198/2007. (IX.ll.) sz. határozatában 
elfogadott kiegészítések a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésére: 

l. Korponai utca- Albertirsai út megnyitása esetén kerékpárút kialakítása, 
2. Kőrösi Csoma sétányról a Kőrösi Csoma Sándor útra kerüljön a nyomvonal, 
3. Gyömrői útrólakiépítésre kerülő Vaspálya utcára kerüljön nyomvonal, 
4. Felsőrákosi réteknél a kiépítésre kerülő "Táma utcai feltáróút" főúthálózat 

részeként, 
5. Maglódi út folytatásként az Álmos utcáig, összekötve a Sírkert utca-Maglódi úti 

csomópontot aMaglódi út-Kozma utcai csomóponttal, 
6. Sibrik Miklós út folytatásaként távlatban tervezett út helyett az Akna utca

Gránátos utca nyomvonalán, 
7. Hárslevelű utca helyett a Zöldpálya utca-Magyarfalu utcára kerüljön 

áthelyezésre. 

A kerület kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésénél az alábbi ütemezettségben javasolja a 
kerékpárutak továbbépítését: 

L ütem: a Kőér utca hiányzó részének kiépítése a Vaspálya utca és az Óhegy utca 
között, valamint az Ónodi utcában az Albertirsai úttól a Kőrösi Csoma 
Sándor úton át a Harmat utcáig. 
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~-------------------------------------------------------------------------------------

IL ütem: 
III. ütem: 
IV. ütem: 
V. ütem: 

a Barabás utca kiépítése a Mázsa tér és a Kőér utca között. 
a Korponai utca kiépítése az Albertirsai út és a Liget tér között. 
a Fertő utca kiépítése a Hungária krt. és a Kőér utca között. 
a Rákos-patak mentén. 

A kerékpártároló kialakítására az alábbi helyszíneket határozza meg: 
l. KÖSZI, Előd u. l. 
2 . Pataky Művelődési Központ 

• Gyógyszertárak és egészségügyi intézmények: 
3. Harmat patika, Kőrösi Csoma Sándor út-Harmat u. sarok 
4. Újhegyi stny. Gyógyszertár 
5. Zsivaj u.2. orvosi rendelő 
6. Pongrác u. 19. orvosi rendelő és gyógyszertár 
7. Egészségház, Kőbányai út 45. 
8. Üllői út 128. felnőtt rendelő 
9. Üllői út 136. gyermekrendelő 
10. Gépmadár u. 2. 

• Óvodák: 
ll. Mádi u.4-6. Kincskeresők óvoda 
12. Kőbányai út 38. (Gép u.-i bejárattal) 
13. Hárslevelű u. 5. 
14. Halom u. 7/b. 
15. Gépmadár u. l 5. 
16. Gém u. 5-7. Komplex óvoda, ált. isk. 

• Általános Iskolák: 
17. Kada u. 27-29. óvoda és ált. isk. 
18. Harmat u. 88. 
19. Újhegyi stny. 1-3. 
20. Kápolna tér 4. 
21. Bánya u. 32. 
22. Szent László tér l. 
23. Kőbányai út 38. 
24. Száva u. 1-3. 
25. Jászberényi út 89. 
26. Keresztúri út 7-9. 
27. Harmat u. 196-198. 

• Középiskolák: 
27. Maglódi út 4/b. Élelmiszeripari Szakképző 
28. Maglódi út 8. Ker.-i-és Vendéglátóipari 
29. Maglódi út 8. Kertészeti Szakközépisk. 
30. Mádi u. 173. Zrínyi Gimnázium 
31. Kőrösi Csoma S. út 28-34. Szent László Gimnázium 
32. Gyakorló u. 21-23. Közgazdasági Szakközépisk. 

• Főiskolák: 

33. Liget u.22. Gazdasági Főiskola 
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• Egyebek 
34. Újhegyi Mély tó 
35. Harmat u.-i oktatási központ 
36. Újhegyi uszoda 
37. Kada u. 120. CBA 
38. Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. 
39. Kőrösi Csoma stny. Posta 
40. Kőrösi Csoma stny . CBA 
41. Liget tér buszvégállomás 
42. Liget tér Kőbánya alsó vasútállomás 
43. Ónodi utca végén Kőbánya felső vasútállomás 
44. Martinovics tér12. Tűzoltóság+ Múzeum 
45. Román u. 2. OTP 
46. Pöttyös u.-i metrómegállóval szemben 
4 7. Határ úti metrómegállónál 
48. Üllői úti posta 
49. Temető főbejárat 
50. Újhegyi stny. PLUS 
51. Harmat u. 6-8. Rendőrség 
52. Hungária 5-7. ált. isk. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. október 30. 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

kerékpártárolók kiépítésére: 2009. szeptember 30. 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Ronyecz Róbert 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázatot sikeresen megnyertük, a feladatot elvégeztük, mely alapján 
elnyertük a "Kerékpárosbarát település 201 0" címet. 

1380/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest, X. kerület 41446 hrsz.-ú ingatlanon található 4 db 
lakásban lakó család elhelyezésénél maximum a jelenlegi lakások értékét vegye figyelembe, s 
ez alapján az elhelyezés pontos költségének meghatározásával és a forrás megjelölésével 
ismételten terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé. Az elhelyezésnél tartsa szem előtt az 
alábbiakat: 

• tisztességes lakáscsere, 
• értékarányos lakásár, 
• a tél előtt a legszükségesebb, lakhatási feladatok biztosítása. 

Amennyiben nem sikerül a megállapodás létrehozása, a képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy bírósághoz fordul a helyzet rendezése, az értékarányos megoldás érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 
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Intézkedés: 1020/2009. (V. 26.) sz. és a 1871/2009. (XI. 19.) sz. határozataival a 
képviselő-testület a 41446 hrsz.-ú lakóingatlan bérlőinek elhelyezéséről szóló 
tájékoztatást tudomásul vette. 

1541/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
támogató szándékát a 2009. október 16-21. között megrendezendő "Kőbányai nemzetközi 
zenei fesztivál" lebonyolításához. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a zenei fesztivál megszervezésére és 
lebonyolítására létrehozandó önkormányzati tulajdonú non-profit kulturális kht. 
költségvonzatát, illetve a lehetséges alternatívákat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A képviselő-testület nem vette fel napirendjére a fesztivál megrendezésére 
vonatkozó előterjesztést. A szervezők nem tudták megteremteni a 
rendezvény finanszírozásának feltételeit. 

1806/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési 
eljárást indít "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
részére portál készítésére és üzemeltetésére". 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA2009. 09. 31. 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
Méreg Gábor osztályvezető 

Intézkedés: A jelenlegi szolgáltatóval a szerződés meghosszabbításra került, 
közbeszerzési eljárás szakértőjének kiválasztása megtörtént, és jelenleg 
zajlik az újabb közbeszerzési eljárás előkészítése. 

1821/2008. (XII. 4.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Kozma utca 42518/41 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészéből 8.626/98465 
tulajdonhányad elidegenítésére kiírt licitpályázaton azAvermann-Horváth Kft. (Barcs, Dráva 
part 2.) által tett legmagasabb 46,7 M Ft + áfa összegű vételi ajánlatot tudomásul veszi. 
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Egyben felkéri a polgármestert, hogy - a pályázó tájékoztatásával egyidejűleg - folytasson 
tárgyalást az ingatlan jelenlegi tulajdonosaival a 8.626 m2 alapterületű ingatlanrész 
kijelöléséről, ezt követően a tárgyalás eredményének ismeretében kíván állást foglalni a 
tulajdoni hányad elidegenítésére kiírt pályázat eredményességéről. 
Határidő: 2009. februári ülés 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

ARIDÖ rvróDOSÍTVA 2009. 04. 30., 201 01. 30. 

Intézkedés: A bizottságok (Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, 
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság) több alkalommal is tárgyaltak az 
ingatlan megosztásával kapcsolatban. A Gazdasági Bizottság várhatóan az 
áprilisi ülésén tűzi napirendjére az előterjesztést. 

1854/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve eddigi 
döntéseit felkéri a polgármestert, hogy folytasson mindenre kiterjedő vizsgálatot a Gergely 
utcai lakóparkkal kapcsolatban - a könyvvizsgálói vélemény alapján -, s a vizsgálat 
eredményeként készített előterjesztés kerüljön a képviselő-testület soros ülése elé. 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület többször tárgyalta a belső ellenőri jelentést, a Pénzügyi 
Bizottság, illetve a felkért szakértő jelentése alapján a Gergely lakópark 
ügyét, majd 2010. július 8-ai ülésén ismeretlen tettes ellen bűntető

feljelentést tett. A BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitánysága határozatban 
értesítette a képviselő-testületet arról, hogy a Raiffeisen 
Lakóparkkal/Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft-vel szemben - különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárást- hatáskör, 
illetékesség hiánya miatt áttették a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztályához, 
erről a polgármester 2011. 02. 17-én - szóban - tájékoztatta a képviselő
testületet. A BRFK 2011. február 28-án megkezdte az eljárást. 

1894/2008. (XII. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Budapest X., Szent László 
tér 34.) más épületben való elhelyezésére. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Fecske Károly vezérigazgató 
Szabó Péterné főosztályvezető 

Intézkedés:A 2009-2010. évi döntések a Zeneiskola fejlesztése irányába mutatnak -
hangversenyterem fejlesztés, komplex zeneoktatás -, így a döntés okafogyottá 
vált. 

2009. évi határozatok 

240/2009. (Il. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Közterület-felügyeleti Osztályának útján ellenőrizze a jelzőlámpákat, folyamatosan 
vizsgálja felül a közlekedési táblákat, és terjesszen javaslatot ezzel kapcsolatban a Jogi 
Bizottság elé. Egyben kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjébe a feladatok kerüljenek 
átvezetésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

folyamatos 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hajnal József osztályvezető 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Az ügyrend felülvizsgálata napirenden van, a Jogi Osztály figyelembe veszi 
ezt a határozatot az előkészítésnéL 

349/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az "Út a 
munkához" program keretében elkészített és elfogadott 2009. évi Közfoglalkoztatási 
Tervében megfogalmazott célok elérése érdekében folyamatosan biztosítja a szükséges 
pénzügyi forrásokat és ezzel egy időben a szükséges költségeket átutalja. 
Mindezek megvalósítása érdekében a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
kötelezettséget vállal 80 fő egyéves foglalkoztatására, a munkaszerződések megkötéséveL Az 
intézményi közfoglalkoztatás beindításához az önkormányzat - a feltöltöttség függvényében -
előfinanszírozza számára az első két hónap költségeit, összesen max. 17.064.166,-Ft-ot a 
működési célú általános tartalékkeret terhére, az alábbiak szerint: 

INTÉZMÉNYI KÖZFOGLALKOZTATÁS KÖLTSÉGEI 
80 fő egy éves időtartamú foglalkoztatása esetén 

(eFt) 
A 80 fő megoszlása munkakör ill. munkabér szerint: 

(l. táblázat) 

Al 30 fő foglalkoztatása szakképesítést nem igénylő munkakörben: br. 71.500,-Ft/fő/hó 
B/ 50 fő foglalkoztatása szakképesítést igénylő munkakörben: br. 87.000,-Ft/fő/hó 
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Megnevezés Költség KÖKERT KÖKERT Kft. támogatási igényének 
(l) Kft. finanszírozása 

támogatási Központi költségvetési Önkormányzati 
igénye 
(2)=(1) 

"A" munkabér 25.740 25.740 
"B" munkabér 52.200 52.200 
járulékok 13.445 13.445 
védőruha 1.200 1.200 
étkezési jegy 4.800 4.800 
általános költség 5.000 5.000 

összesen 102.385 102.385 

Védőruha költség maximum: 15.000,-Ft/fő/év 
Étkezési jegy: 5000,- Ft/hó/fő 

forrásból forrásból 
(eFt) (%) (eFt) (%) 

24.453 95 1.287 5 
49.590 95 2.610 5 
12.773 95 672 5 

- o 1.200 100 
- o 4.800 100 
- o 5.000 100 

86.816 - 15.569 -

Az általános költség tartalmazza az egyéb munkáltatói feladatok bekerüléséi költségeit: 
munkaügyi, bérszámfejtési és átutalási, támogatás elszámolási, könyvelési, ellenőrzési, munka 
és balesetvédelmi oktatás, kapcsolattartás az intézményekkel, továbbá a MÁK által nem 
finanszírozott 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. 
A továbbiakban pedig egyhónapos előfinanszírozásban történik a közfoglalkoztatáshoz 
szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

folyamatos 
Verbai Lajos polgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hancz Sándor ügyvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

543/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tevékenységének racionalizálási tervét, 
egyben felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét annak- a tervben meghatározottak szerinti
végrehajtására. (A racionalizálási terv a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

Határidők: az elfogadott racionalizálási terv szerint 
Felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A program lezárult, a képviselő-testület 2246/2010. (X. 21.) sz. határozatával 
tudomásul vette az arról szóló tájékoztatást. 

559/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2010.03.31-re 
(18 igen, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 1760/2009.(XI.19.) hat.-tal 

a 256/2010.(III.18.) sz.hat.-tal2010.08.31-re 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen ütemtervet az orvosi rendelők 2013-ig történő felújítására. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. június 30. 
Verbai Lajos polgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos_főosztályvezető 

Intézkedés: Az orvosi rendelők felújítására vonatkozó ütemterv 2011-ben elkészült. 

60112009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18 M Ft 
többletforrást biztosít a 2009. évi önkormányzati lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 
működési kiadásainak (költségvetés 9. számú melléklete 9/21. számú "távfűtés" költségsor) 
fedezetére a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/69/2009. ügyiratszámon megtörtént. 

978/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tételes kimutatást 
kér a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságától a Bp. X. ker. 
Gergely u. - Sibrik M. út- Harmat u. - Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen lévő 
szánkódombra vonatkozóan a képviselő-testület következő ülésére. 
Határidő: 2009. június 18. 
Felelős: Dr. Szkalka Tamás FB elnök 

és 

979/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen szavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bp. X. ker. Gergely u. - Sibrik M. út - Harmat u. -
Noszlopy u. által határolt (volt bánya-) területen lévő szánkódombbal kapcsolatos 
kimutatásokat, költségeket és a bizottság elnöke a vizsgálat eredményéről a képviselő-testület 
következő ülésén számoljon be. 
Határidő: 2009. június 18. 
Felelős: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Intézkedés: A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság többször vette napirendjére a 
témát 2009-2010. években, sőt igazságügyi szakértői jelentés is készült. 
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993/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete élve a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban biztosított felterjesztési jogával 
felkéri a polgármestert, hogy - a büntetés-végrehajtási és rendőrhatósági szakvélemények 
egyidejű beszerzésével -újból kezdeményezze a jogalkotást, illetve a szükséges jogszabály 
módosítást, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek környezetében tiltható, illetve 
szankcionálható legyen a közrendet zavaró, veszélyeztető tevékenység. 
Határidő: 200 9. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Jogszabály-módosítás kezdeményezése megtörtént, sőt a BM honlapján 
közzétett jogszabálytervezet, amelyet a kormány még nem tárgyalt, 
kimondani javasolja: "az a személyi szabadság elvonásának hatálya alatt 
nem álló személy, aki a közterületről való bekiabálással vagy kézjelekkel 
próbál kapcsolatot teremteni a fogvatartottal, és ezzel a büntetés
végrehajtási intézet rendjét, a folyamatban levő büntetőeljárást, illetve a 
köznyugalmat megzavarja, vagy fogvatartottnak tiltott tárgyat próbál 
átadni (bejuttatni), vagy egyéb módon veszélyezteti a fogva tartás 
biztonságát, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható". 

1022/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely park területének hasznosítására vonatkozóan 
készüljön terv. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A 2011. március 17-i ülés tervezett napirendjén szerepel a Gergely park 
terve. 

1081/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami 
Számvevőszék számvevői jelentését "a települési önkormányzatok tulajdonában lévő 
zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzése az önkormányzatnál" tárgyú 
számvevő jelentésben foglaltak végrehajtására az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 

l. El kell készíteni a Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzatot, annak elfogadását 
követően meg kell határozni a kerület fejlesztését szolgáló prioritásokat. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 

Mozsár Ágnes főépítész 
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2. Fel kell mémi az üres közterületi fahelyek és fasorok állományát, azt be kell építeni a 
346/2008.(XII. 31.) sz. Korm. rend. alapján készülő nyilvántartásba a 2000. évi 
adatállomány aktualizálásávaL 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

3. Elő kell készíteni a fapótlásokat a környezetvédelmi alap terhére (bruttó 29.000 eFt) 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

4. A kiszáradt fák kivágására javaslatot kell készíteni, majd azok pótlására intézkedni 
kell. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

5. A meglévő faállomány minőségi vizsgálatát közbeszerzés keretében kell elvégeztetni. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

6. Felül kell vizsgálni a közhasználatú zöldfelületekről készült nyilvántartást. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

7. A 6. pontban szereplő nyilvántartás az alapja a zöldfelületi gazdálkodás feladatainak 
tervezéséhez. 
Határidő: 2010. évi költségvetés készítése 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

8. Felül kell vizsgálni a közterületi játszóterek ingatlanvagyon-kataszten nyilvántartását. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 2. körben történő 
egyeztetése bonyolódik. Az üres közterületi fahelyek felmérése 
megtörtént. A fapótlások a környezetvédelmi alapból végrehajtásra 
kerültek, 2010. évben elültetésre került 721 fa és 2839 cserje. 2009. év 
óta a fakataszter aktualizálására forrás nem került biztosításra. 
Zöldfelület kataszter készítés szükségességét több ízben is jeleztük a 
képviselő-testületnek. 
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1144/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2010.09.30-ra 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 109/2010.(11.15.)sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttesse el a Kerület Játszótér Fejlesztési Koncepció intézkedési 
programját. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. december 31. 
V erbai Lajos polgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A koncepció elfogadását követően 2010. évben az intézkedési terv fedezet 
hiányában nem készült el. 

1145/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2010.09.30-ra 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 109/2010.(11.15.)sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kerület Játszótér Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott "Fogadj 
örökbe egy játszóteret" mozgalom elindításához a pénzügyi, jogi, és gazdasági programot 
dolgoztassa ki. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

200 9. december 31. 
Verbai Lajos polgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
dr. Korpai Anita osztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A mozgalom nem valósult meg, mivel a költségvetésben nem volt rá fedezet. 

1170/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. hat.- Hat. idő mód.: 2010.06.30-ra 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 1956/2009.(XII.17.) sz.hat.-tal 

2010. ll. 30-ra 
2223/2010. (X.21.) sz. hat-ral 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Keresztury Dezső Általános 
Iskola teljes tulajdonjogának megszerzése érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Az ingatlan tulajdonjogának rendezését kezdeményeztük a Főpolgármesteri 
Hivatalnál, több ingatlan cseréjével együtt. Az ingatlancserék még nem 
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jöttek létre, valószínűleg polgármesteri - főpolgármesteri tárgyalásokat 
követően lehet majd előre lépni. 

1184/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakás
gazdálkodási számlára finanszírozásként 

• a közüzemi számlák kiegyenlítésére ("a Budapest, X., Bihari 8/c sz. lakóingatlant 
érintő közüzemi tartozások rendezésére" megjelöléssel) bruttó 7,2 M Ft-ot átutal a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkeret terhére, 

• továbbá a tető-felújítási munkálatokra 4 M Ft+ áfa összeget, melynek forrásaként a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét jelöli meg. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t pedig a tartozás visszafizetés módozatainak és a nem-fizetőkkel szembeni 
szankciórendszer kidolgozására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/184/2009. ügyiratszámon megtörtént. 

1368/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) Hat.idő mód: 2010. X. 15. 

2031/2010. (IX. 16.) sz hat. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a benyújtott 
szakvélemény alapján- a 2010. évben fel kívánjaújíttatnia Bp. X. ker., Kada utca- Sörgyár 
utca kereszteződésében álló ún. "Szőlőfürtös feszület" -et. 
Egyben felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy a kivitelezés bruttó l M Ft összegű költsége az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének összeállításánál kerüljön betervezésre. 
Határidő: forrás biztosítása:2009. december 30. 

kivitelezés: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A "Szőlőfürtös feszület" felújítása 2010-ben megtörtént. 

1520/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat.idő mód.: 2010.05.31-re 
(25 igen, egyhangú szavazattal) a 256/2010.(111.18.) sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
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Zrt.-hez a Budapest X. kerület 38303/52 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 
132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utcaközött lévő, 29.303 m2 alapterületű, kivett üzem 
megnevezésű ingatlannak - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
Az Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésében foglalt településfejlesztés, épített és 
természeti környezet védelme érdekében kívánja hasznosítani. 
Az Önkormányzat- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján -vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségeket 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

200 9. október 15. 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület szándék nyilvánítását megküldtük az MNV Zrt. részére, 
-várjuk döntésüket -,a határozatban foglaltak ezzel teljesültek. 

1645/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1644/2009. 
(X. 15.) számú határozatban foglalt módosítással együtt - az önkormányzat 2010. évi 
ellenőrzési tervét jóváhagyja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

a tervben foglaltak szerint 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Dr. Rugár Oszkár osztályvezető 

Intézkedés: Az ellenőrzési terv végrehajtásra került, amelyről a beszámoló a 2011. 
április 21-i testületi ülésre kerül előterjesztésre. 

1661/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidő mód.: 2010.06.02-ig 
(22 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 1038/2010.(V.20.) sz.hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy dolgoztassa ki a közbeszerzési és pályáztatási feladatok hosszú távú 
optimális szervezeti megoldását, s azt terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2010. április 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Győri Dénes alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület elfogadta az április l-jei szervezeti átalakítást, így e 
téma megoldása ezt követően kerül kidolgozásra. 
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1793/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok pártok részére történő 
bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg vizsgálja felül az 
önkormányzat és a pártok között - a pártok részére irodahelyiség biztosítása tárgyában -
kötött és jelenleg hatályban lévő szerződéseket és dolgoztassa át a rendeletben foglaltaknak 
megfelelően. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a rendelet hatálybalépésétől folyamatos 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Fecske Károly vezérigazgató 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület a határozatban hivatkozott rendeletet 2011-ben 
hatályon kívül helyezte. 

1796/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 10 tartózkodással- a jelenlévők száma: 26) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a lehető legrövidebb időn belül készüljön el a szabályozási terv a 
Budapest X., Tavas utca- Bányató utca- Újhegyiút-Gyömrői út- 42300 hrsz.-ú ingatlan
Gergely utca által határolt területre vonatkozóan és az ehhez kapcsolódó településrendezési 
megállapodással együtt kerüljön ismételten a képviselő-testület elé. 
Határidő: az építési törvény alapján az egyeztetési folyamat 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

szerint: a képviselő-testület 2010. márciusi ülése 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A terv elkészült, a bizottság több alkalommal sem vette napirendre. 

1802/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbánya utcai fasorain található kiszáradt, beteg fák kivágásához 
szükséges fedezet a 2010. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
Továbbá a képviselő-testület úgy dönt, hogy minden év szeptember 30-ig a kivágandó 
kiszáradt, beteg fák felmérését el kell készíteni. 
Határidő: betervezés: 2010. január 10., folyamatos: szeptember 

30. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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Intézkedés: A felmérés megtörtént, 2010. évben kivágásra kerültek a kiszáradt, beteg 
fák. 

2026/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat.idő mód.: 2010.04.22-re 
(22 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 109/2010.(II.l5.)sz.hat.-tal 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
2025/2009. (XII. l 7.) szám ú határozatában foglalt módosításokkal - a Budapest 
Főváros X. kerület Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest Újhegyi út 13.) 
árlistáját 2010. január l-jétől jóváhagyja, azzal, hogy a tapasztalatok alapján a 
végleges árak kidolgozására 2010. február 15-éig térjenek vissza. (A 2010. január l
jétől érvényes árlista a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Vermes Albán igazgató 

Intézkedés: Az uszoda vezetője előterjesztést készített a képviselő-testület 2010. április 
20-i ülésére (891/2010. IV.20.), majd az ismételt jelentést 2010. október 21-
én fogadta el a testület. 

2093/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2009-
5.3.0 (Harmat u. Általános Iskola, a Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda és Apró Csodák 
Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde 
vonatkozásában Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése) pályázat 
költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

• Igényelt támogatás: bruttó 448.000.000,- Ft 
• Önerő bruttó: 146.000.000,- Ft, melynek forrása: 

o a költségvetés 15. sz. mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor 80 M Ft 
o a költségvetés 15. sz. melléklet Élet és balesetveszélyes nyílászáró csere címen 

szereplő sor 62 millió Ft 
o a költségvetés 15. sz. melléklet EU pályázat önrész címen szereplő sor 4 millió 

Ft 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, amely sikeres volt. 2011. évi költségvetésben 
az önrész betervezésre került. 
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2. 

A 2010. és 2011. évi végrehajtott határozatokról szóló alábbi jelentések elfogadását kérern a 
tisztelt képviselő-testülettőL 

Controlling 

914/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely parkban lévő parkoló használati szabályozását és 
bérleti díjait 5 évre visszamenőleg vizsgáltassa meg oly rnódon, hogy az kerüljön 
összehasonlításra a kerületben rnűködő önkormányzati és rnagántulajdonú parkolók hasonló 
adataivaL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

2010. május 20. 
V erbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 

1096/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Gergely parkban lévő parkoló bérleti díjának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi 
azzal, hogy a végleges előterjesztés a képviselő-testület következő ülésére kerüljön 
beterj esztésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

2010. június 17. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 

1334/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot, hogy a kerületi, önkormányzati 
tulajdonban álló, parkolóként üzemelő ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződéseket tekintse 
át, s lehetőség szerint az augusztusi ülésre terjessze a képviselő-testület elé összegző 

jelentését. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. augusztus ll. 
Verbai Lajos polgármester 
Radványi Gábor bizottsági elnök 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Méreg Gábor osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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Intézkedés: A Kőbánya-Gergely parkolóval kapcsolatos előzetes felmérést a Controlling 
Osztály készítette. A további munkát a parkolóként üzemelő ingatlanokra 
vonatkozó bérleti szerződésekkel kapcsolatban a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság végezte. 

133112010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület augusztusi ülésére készüljön előterjesztés az 
Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
vonatkozásában a jelenleg érvényben lévő havi díjazás arányosságának vizsgálatáró l, továbbá 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél a 2008-2009. évben kifizetett prémiumokróL 
Határidő: 2010. augusztus ll. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Méreg Gábor osztályvezető 

Intézkedés: A gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek díjazásáról és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kifizetett prémiumokról szóló jelentést a Controlling 
Osztály kidolgozta és a képviselő-testület elé beterjesztette. Az anyag 
időközben bekövetkezett külső és belső átalakulások miatt időszerűtlenné 
vált, aktualitását vesztette. 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

1176/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Budapest X. kerület (38305110) hrsz.-ú, jelenleg névtelen közterület a Regina köz 
elnevezést kapja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Vörösmarty Marianna osztályvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak teljesültek 2010. 06. 07-én. 

268112010. (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 terület rendezésével kapcsolatban felhatalmazza a polgártnestert a virágárusok, a 
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sírkövesek, valamint a vendéglátó- és kereskedelmi tevékenységet folytató pavilonbérlők 
közterület-használati engedélyeinek felülvizsgálatára. 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Vörösmarty Marianna osztályvezető 

Intézkedés: Az engedélyek felülvizsgálata megtörtént. Összefoglaló táblázat elkészült. 

2833/2010. (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 99 db kiszáradt, beteg fa tönkkel együtt való eltávolítására 1.200.000,-Ft, 
valamint a kivágott fák pótlására a Környezetvédelmi Alap számlájára befizetett famegváltás 
összegén felül 3.000.000,.-Ft kerüljön betervezésre a 2011. évi költségvetésbe. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe a tételek fedezet-hiány miatt nem 
kerültek betervezésre. 

2834/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakossági 
KomposztáJási Programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a program folytatása érdekében a 20 ll. évi 
költségvetésbe 2,5 M Ft kerüljön betervezésre, mely összeg magában foglalja a komposztáló 
edények beszerzésének, a lakossági tájékoztatásnak és a felkészítésnek a költségeit is. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetésbe tervezésre került a feladat. 
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Főépítész 

192/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest X. kerület Fehér út- Gyakorló utca- Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt 
terület keretövezeti besorolásának módosításával a mellékelt FSZKT módosítás tervezet 
szerint, egyben kezdeményezi a Fővárosi Főépítészen keresztül Budapest Főváros 

Közgyűlésénél a hatáskörébe tartozó keretövezeti besorolás módosítását. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A határozat megküldésre került az FSZKT módosítási hatástanulmánnyal 
együtt a fővárosnak. A Fővárosi Közgyűlés döntött a módosítással 
kapcsolatban. 

2682/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezése érdekében 
tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal, a Büntetés-végrehajtás 
Parancsnokságával, valamint a Budapesti Temetkezési Intézettel. 
Határidő: 20 l O. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehaj tésért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

felkéri a 
folytasson 
Országos 

Intézkedés: Az egyeztetések megkezdődtek, a Főváros Önkormányzattal szoros 
együttműködésként minden héten szerdán kooperációs egyeztető 

tárgyalások zajlanak. 

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 .l.-3.2. elj árások 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. 
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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 megkötése megtörtént. A Főépítészi Osztály a szerződésben 
foglalt 3.1.-3.2. eljárások ajánlattételi felhívásának összeállításában 
közreműködött, amelyek alapján az eljárások lefolytatásra kerültek, az 
eredményről a Gazdasági Bizottság 2011. március 2-i ülésén dönt. A 2011. 
évi költségvetési rendelethe betervezésre került az összeg. 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

66/2010. (1. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.4.2/09/1 kódszámú "Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése" című pályázati 
konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves 
fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi átlag bruttó 4.000.000 Ft anyagi 
forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes pályázat 
esetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. N eszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2106/2010. (IX. 16.) határozat alapján képviselő-testület a pályázat 
megvalósítási feltételeinek hiánya miatt nem támogatta a pályázat 
megvalósítását. A 2011. évi költségvetési rendelethe előirányzat nem került 
tervezésre. 

704/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-ben tőkeemelést hajt végre. A tőkeemelés összege 
7.000.000,-Ft, melynek forrása az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. 
sz. mellékletében a Kőbánya Gergely Kft. soron található 7.000.000,-Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly ügyvezető 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/22/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
A tőkeemelés összege 2010. május 17-én átutalásra került. 

705/2010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-ben a beruházási tervben szereplő 
fejlesztések végrehajtására tőkeemelést hajt végre. A tőkeemelés összege 50.000.000,-Ft, 
melynek forrása az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. sz. 
mellékletében a pénzügyi befektetések soron található 50.000.000,-Ft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly ügyvezető 

Intézkedés: A tőkeemelés összege 2010. május 17-én átutalásra került. 

77112010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-3.2.11/10/1 "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása" c. konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, 
miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi bruttó 
1.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely 
összeget nyertes pályázatesetén a 2011-2016. évi költségvetésekbe betervezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat elutasításra került, ezért a 2011. évi költségvetési rendelethe 
előirányzatot nem terveztünk. 

1149/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az azonnali 
informatikai hibaelhárítási igények megvalósítása érdekében engedélyezi a 2010. évi 
költségvetési évre - az eredményes közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés 
hatálybalépéséig: 

• az intézmények részére a bruttó 8 ezer forintos egyedi beszerzési határig egy saját 
felhasználású keret elkülönítését (intézményi szinten l 00 ezer forintos összeghatárig) 
az intézmény rendelkezésére álló előirányzatai terhére, 
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• a hivatal reszere a bruttó 8 ezer forintos egyedi beszerzési határig egy saját 
felhasználású keret elkülönítését (hivatali szinten 800 ezer forintos összeghatárig) a 
számítástechnikai kis értékű eszközök kerete terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

intézményvezetők 

Intézkedés: A keretek terhére a 2010. évi hibaelhárítások megtörténtek. 

1181/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetése 15. sz. rnellékletében az "angol asszisztensi lakások közüzemi 
díjainak felülvizsgálatára" képzett 1,5 M Ft összegű céltartalékból 357 e Ft-ot felszabadít a 
rnobil intemet szolgáltatás használati díjának fedezetére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/170/2010. ügyiratszámon megtörtént. 

1349/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 1347-
1348/2010. (VI.17.) szárnú határozatai alapján- felkéri a polgármestert, hogy a Bern József 
Általános Iskola részére a 2011. évi költségvetésbe a 2011. január 1-jétől2011. június 15-éig 
terjedő időszakra összesen (heti 23,5 órával, F8-as óradíjjal számolva) 906.510,-Ft összegű 
forrás kerüljön betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a 20 ll. évi költségvetés készítése 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Gál Judit igazgató 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az intézmény bérköltsége az engedélyezett létszámoknak és a KIR 
besorolásoknak megfelelően betervezésre került a 2011. évi költségvetési 
rendeletbe. 
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1488/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az SI területén 
lévő életveszély elhárítási és állagmegóvási munkálatok közül 

a Villa födémszerkezet állagmegóvásra bruttó 18 750 eFt-ot 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára a költségvetés 12. sz. mellékletében 
elfogadott összeg terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

1489/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az SI területén 
lévő életveszély elhárítási és állagmegóvási munkálatok közül 

az Élet- és balesetveszélyes szellőztetők felújítására bruttó 5 OOO eFt-ot 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számára a költségvetés 12. sz. mellékletében 
elfogadott összeg terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

149112010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1488-1489/2010. 
(VII.8.) számú határozatában meghatározott, az SI területén lévő életveszély elhárítási és 
állagmegóvási munkálatainak bonyolítói díjaként - a költségvetés 12. sz. mellékletében 
elfogadott összeg terhére - 2.137.500,-Ft-ot határoz meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
számára. 
Egyúttal visszavonja az 1490/2010. (VII.8.) sz. önkormányzati határozatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az S1 projekt eredeti szerződése nem került aláírásra. A kötelezettség 
vállalási lap visszarendezése folyamatban van, melyet követően új szerződés 
kerül aláírásra. 
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2234/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyakorló u.-i 
térfigyelő rendszer kiépítéséhez és működéséhez szükséges központ bővítési és integrálási 
szolgáltatási feladatok elvégzése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatás 
elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft.-vel kösse meg az alábbiak szerint: 

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

- ellenérték, fizetési feltételek: havi bruttó 206.625-Ft összegben (2011. április l-
jétől kezdődő 48 hónapos futamidővel201 5. április l-jéig). 

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

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az ERANDO Kft.-vel a szerződés megkötésre került. A KÓKERT Kft. a 
térfigyelő bérleti díjára 42.310 eFt-ot, a rendőrség támogatására 85.298 eFt
ot tervezett. A költségvetési rendelet 13/a. sz. mellékletében a térfigyelő 
rendszer bővítésére további 30.000 eFt áll rendelkezésre. 

2398/2010. (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, hogy a Városfejlesztési Divízió projektmenedzsment álláshelyek betöltésével 
keletkező bér-, járulékköltségek és egyéb juttatások fedezetére az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe 3.000.000 Ft kerüljön betervezésre. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe tervezésre került a 3 millió forint és 
további 5 millió forint. 

265112010. (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) 
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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 készítiesse el a 2011. évi költségvetés 
rendelet-tervezetét 
Határidő: 

Felelős: 

Előkészítésért felelős: 

Előkészítés végrehajtásáért felelős: 

és 

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

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 2011. évi költségvetési rendelet 2011. február 17-én elfogadásra került. 

2672/2010. (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 orvosi rendelőkben elmaradt érintésvédelmi vizsgálatokat, az elmaradt 
életveszély-elháritási és vagyonvédelmi intézkedéseket, valamint a tisztasági festéseket 
végeztesse el, és a legszükségesebb akadálymentesítést mérettesse fel. Egyben kéri, hogy 
ezen munkák elvégezéséhez szükséges költségek a 2011-es költségvetésben kerüljenek 
betervezésre minden rendelőre vonatkozóan. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. január 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: Az orvosi rendelők felújításával és karbantartásával kapcsolatban 
előterjesztések alapján a 2011. évi költségvetési rendeletben orvosi rendelők 
nyílászáró cseréjére 50.000 eFt, a Salgótarjáni úti orvosi rendelőre 52.682 
eFt, orvosi rendelők veszélyelhárítására és vagyonvédelmére 40.000 eFt, 
felújításra 30.000 eFt került betervezésre. 
A továbbiakban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fogja bonyolítani ezeket a 
feladatokat. 
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2680/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy az Újköztemető előtti körforgalomhoz kapcsolódó kerületi feladatok megvalósítása 
érdekében a szükséges forrást - a Fővárosi Önkormányzattal lefolytatott tárgyalások 
eredményének és a projekt kivitelezési költségeinek pontos ismeretében - a 2011. évi 
költségvetésben biztosítja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. évi költségvetés tervezése 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe a feladatra 60 millió forint került 
betervezésre. 

2730/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a méhnyakrák és 
nemi szervi szemöles elleni (Humán Papilloma Virus elleni) védőoltás 2011. évi fedezetére az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 36.600.000,-Ft -ot biztosít. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a 20 ll. évi 
költségvetésbe történő beterveztetés érdekében. 
Határidő: 20 ll. évi költségvetés jóváhagyásakor 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor 
Dr. Pap Sándor alpolgármesterek 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendeletben 42.581 eFt került tervezésre az 
áthúzódó fizetési kötelezettségekkel együtt. 

2732/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a méhnyakrák és 
nemi szervi szemöles elleni (Humán Papilloma Virus elleni) védőoltás népszerűsítése 

érdekében a X. kerületi 13 éves lányok és fiúk részére- a védőoltás szükségességét és 
egészséget megőrző szerepéről- névre szóló tájékoztató CD-anyag készítéséről dönt. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre az 
információs anyag sokszorosítására és kézbesítésére biztosított 200.000,-Ft. 
Határidő: 20 ll. évi költségvetés jóváhagyásakor 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

W eeber Tibor 
Dr. Pap Sándor alpolgármesterek 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe a szükséges fedezethetervezésre került. 

2745/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőh. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító- a 
274112010. (XII.16.) sz. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében - a Beolvadó 
Társaság és az Átvevő Társaság átalakulásával kapcsolatos eljárás összes költségére 
3.200.000.- Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkeret terhére, mely összeg magában foglalja a könyvvizsgálók, független 
könyvvizsgáló munkadíját, az ingatlanforgalmi értékbecslés költségeit, a jogi képviselő 
munkadíját és cégbírósági eljárással összefüggésben felmerülő költségeket (illeték, közzétételi 
díjak) is. 
Határidő: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal, elszámolás: az egyesülést követően azonnal 
Kovács Róbert Polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 
Ujházi István ügyvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/389/2010. ügyiratszámon megtörtént 

2798/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőh. 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: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A szerződés aláírásra került, a 2011. évi költségvetési rendelethe 
hetervezésre került az összeg. 

2799/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőh. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszerzési 
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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: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

szerződéskötésre: 2010. december 23. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A szerződés aláírásra került, a 2011. évi költségvetési rendelethe 
hetervezésre került az összeg. 

2801/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőh. 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: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés aláírásra került, a 2011. évi költségvetési rendelethe 
hetervezésre került az összeg. 

2834/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőh. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakossági 
KomposztáJási Programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a program folytatása érdekében a 20 ll. évi 
költségvetésbe 2,5 M Ft kerüljön betervezésre, mely összeg magában foglalja a komposztáló 
edények beszerzésének, a lakossági tájékoztatásnak és a felkészítésnek a költségeit is. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe a feladat 2.500 eFt összegben 
betervezésre került a KŐKERT Kft-nél. 

8/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a 7/2011. (1. 20.) 
sz. határozata alapján - a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek Jelújításának támogatási programja pályázat benyújtásához szükséges 
bruttó 9.180 eF t önrészt a 20 ll. évi átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletében 
biztosítja az alábbi bontásban: 

Bánya utca 20. közművezetékek felújítása (víz, csatorna) 750 eFt; 
Harmat utca 5. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, 4 db lakás komfortosítása 3.990 eFt; 
Harmat utca 7. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, 2 db lakás komfortosítása 2.940 eFt; 
Halom utca 4. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, lakások komfortosítása 1.500 eFt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletben a 
fedezet rendelkezésre állt. 

9/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a 7/2011. (1. 20.) 
sz. határozata alapján- a Bánya utca 20., Harmat utca 5., Harmat utca 7., valamint Halom 
utca 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanokon megvalósítandó közműfejlesztések és 
korszerűsítések pályázati anyag benyújtásához szükséges dokumentációk összeállításával, a 
pályázat benyújtásával, valamint nyertes pályázat esetén a munka bonyolításával a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. 
Továbbá a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására bruttó 475 eFt díjazást 
biztosít a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, me ly összeget a 20 ll. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletében biztosítja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletben a 
fedezet rendelkezésre állt. 
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10/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a 7/2011. (1. 20.) 
sz. határozata alapján - felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 
által kiírt Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja nyertes 
pályázat esetén a feladat bonyolításával kapcsolatos további költségeket, bruttó 2.300 eFt 
összeget a 2011. évi önkormányzati költségvetésbe terveztesse be a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt részére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletben a 
fedezet rendelkezésre állt. 

15/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 20 ll. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Budapest Főváros 
Pénzügyi Főpolgármester-helyettesét írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása 2011. január 24-én megtörtént 

16/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2265-
2268/2010. (X.21.) sz. önkormányzati határozataiban - a motivációs pályázati alapból az 
intézményvezetők részére biztosított összegű kereset-kiegészítés- számfejtési hibából adódó 
- többletfedezetére önerőből, az intézményvezetők jutalmazási céltartalékának terhére 
287.693,-Ft összeget biztosít, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a V/18/396/2010. ügyiratszámon megtörtént. 

18/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a meze1 
őrszolgálatnak a XVI. és XVII. kerületekkel társulási formában történő felállításához 
7.000.000,-Ft keretösszeget tervez be a 2011. évi költségvetésébe. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe az összegbetervezésre került. 

32/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján megjelentetett "rövid időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok 
közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására" pályázati felhívásra a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 39 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot nyújt be 
azzal, hogy foglalkoztatónak a pályázatban a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft
t jelöli meg, továbbá a pályázatban a kerületi bérpótló juttatásra jogosultak magas számából 
adódóan a lehetséges foglalkoztatási időtartamon belül is inkább a rövidebb időtartamokat 
kell megjelölni, hogy az érintettekből minél kevesebben essenek el 2012-ben a szociális 
juttatások lehetőségétől. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokban kimutatott saját forrást, valamint a 
foglalkoztatáshoz és a munkavégzéshez további szükséges forrásokat a KÖKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe terveztesse 
be. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hancz Sándor ügyvezető 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A KŐKERT Kft. 2011. évre 52.000 eFt bevételt tervezett a közcélú 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 

33/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
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alapján megjelentetett "hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok 
közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására" pályázati felhívásra a KŐKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. nyújtson be 13 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot azzal, 
hogy a pályázatban a kerületi bérpótló juttatásra jogosultak magas számából adódóan a 
lehetséges foglalkoztatási időtartamon belül is inkább a rövidebb időtartamokat kell 
megjelölni, hogy az érintettekből minél kevesebben essenek el 2012-benaszociális juttatások 
lehetőségétől. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokban kimutatott saját forrást, valamint a 
foglalkoztatáshoz és a munkavégzéshez további szükséges forrásokat aKÓKERT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe terveztesse 
be. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hancz Sándor ügyvezető 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A KÓKERT Kft. 2011. évre 52.000 eFt bevételt tervezett a közcélú 
foglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 

34/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kísérleti jelleggel a 
Gyöngyike Óvodában (Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 47.) önkormányzati támogatással 
sakktanfolyamot indít, ötéves kortól. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 20 ll. évi költségvetésbe terveztesse be a 
sakktanfolyam költségét 25 ezer forint/csoport összegben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetésbe 100 eFt került betervezésre. 

Jogi Osztály 

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 
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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: Vezetői szintű döntést követően kerül végrehajtásra. 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

77/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Szobrok és emlékhelyek állításával megbízott munkacsoportot, hogy az 1848-as emlékhely 
állításával kapcsolatos pályázatot 20 l O. április 30-ig írja ki, és értékelj e. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Nagy László, a munkacsoport vezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: Az 1848-as emlékmű megpályáztatása nem valósult meg a 2010-es évben, 
mivel a 10 M Ft összeg a 2010. évi költségvetésbe nem lett betervezve. A 
képviselő-testület ajánlást fogalmazott meg, mely szerint az emlékmű 
felállítását javasolja a 2010 októberében megalakuló új testületnek azzal, 
hogy az emlékmű elkészítésére szánt10M Ft összeget lehetőségeihez képest 
emelje meg, és a lehetséges helyszíneket gondolja át, és bővítse ki azokat is. 
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717/2010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. 
nevelési évben· d l' ' d · k l 'bb'ak d 'l m u o ovo a1 csoporto szarnat az a a l szennt enge e1yez1: 

Aprók Háza (Ujhegyi sét. 5-7.) ll+ l* feltételes 
Bóbita (Halom u. 7 lb) 6 
Csodafa (Ujhegyi sétány 17-19.) 8 
Csodapók (Mádi u. 127.) 4 
Csupa Csoda (Kőbányai u. 30.) 4 
Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 7 
Gesztenye (Maglódi út 8.) 4 
Gézengúz (Zágrábi út 13/a) 4 
Gyermekek Háza (Kada u. 27-29.) 4 
Gyöngyike (Salgótarjáni út 47.) 4 
Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 4 
Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 7+ l* feltételes 
Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 5 
Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 8 
Mászóka (Aszok u. 1-3.) 6+ l* feltételes 
Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 4+ l* feltételes 
Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 4 
Zsivaj (Zsivaj u. 1-3) 4 

összesen 98+4* feltételes 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: 

V égrehajtás felelős: 

Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
intézményvezetők 

Intézkedés: A Itiértesítések időben megtörténtek. 

876/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a megszűnő 
Kápolna Téri Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.), valamint a jogutód Janikovszky 
Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya utca 32.) 
igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2010. július l. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Darnó Éva igazgató 
Székely Zsuzsánna igazgató 

Intézkedés: A munkáltatói intézkedések megtörténtek. 

39 



1044/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete Dávid Tibornak, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ (1102 
Budapest, Szent László tér 7-14.) igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát a 
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény 30.§ (l) bekezdés c) pontja 
alapján (egészségügyi alkalmatlanság miatt) 2010. december 27-ei hatállyal felmentéssel 
megszünteti. 
A felmentési időt 2010. május 28-a és 2010. december 27-e közötti időtartamban állapítja 
meg, melyen belül 2010. szeptember 16-ától mentesíti nevezettet a munkavégzés alól. A 
felmentési időre az átlagkeresetet állapítja meg, plusz hat havi végkielégítést, összesen 
7.343.648,-Ft összegben. 
Felkéri a polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 

Felelős: 

Előkészítésért felelős: 

Előkészítés végrehajtásáért: 

2010. május 27. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Dávid Tibor jogviszonya megszűnt, a felmentése lejárt, munkaügyi iratok 
részére kiadva. 

1264/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, l ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7.) bővítéséhez szükséges bruttó 24.500 eFt fedezetet, továbbá a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. megbízási díjának (mely a tényleges kivitelezési összeg 9%-a +áfa, azaz 
max. bruttó 2.205 eFt) fedezetét, összesen maximum bruttó 26.705 eFt-ot biztosít a képviselő
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a feladat elvégzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Fecske Károly vezérigazgató 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: A csoport beindult, az átalakítás megtörtént. 

2667/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt évre szóló 
határozott időre kiírja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) vezetői 
tevékenységének ellátására szóló pályázatot (A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 3. számú 
mellékletét képezi.) 
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Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium hivatalos lapjában, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közoktatási 
Képzési Központ és az Önkormányzat honlapján való közzétételről intézkedj en. 
Határidő: Pályázat kiírás: 2011. február 28. 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Pályázat elbírálása: 20 ll. június 30. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A pályázat kiírása februárban megtörtént 

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 l-jétől 2015. 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 20 ll. évi költségvetésbe az Alapítvány l O M Ft 
összegű támogatása kerüljön betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés aláírásra került, a programok szervezése folyamatban van. 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

1166/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 5.2.5/B-
1 0/1 KMR európai uniós pályázaton ifjúsági információs iroda létrehozására és fenntartására 
kíván pályázni. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatíró konzorcium vezetőjével 
jelöltesse ki a pályázatíró társaságot. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Ronyecz Róbert 
Hajdu Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázatot az Aditus Kft. megírta, a beadás időben megtörtént. A kezelő 
cég egyszer visszaküldte kiegészítés céljából. A frissített és pótolt adatok 
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után elküldött pályázatot a kezelő jóváhagyta és befogadta, melyről 

értesítést is küldött. A pályázatok elbírálása a kiírás szerint 2011 
áprilisában történik meg. 

2017/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a következők 
szerint módosítja az 1345/2010. (VI. 17.) sz. határozatát: 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Sport 
Club részére -költségvetésük egyensúlyának megtartásra érdekében- bruttó 6.000.000,-Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére." 
Felkéri a polgármestert, hogy a korábbi döntés alapján kötött megállapodás módosítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Hajdu Péter főosztályvezetők 
Öcsi Gábor elnök 

Intézkedés: A Kőbánya Sport Club részére az átutalás havi bontásban megtörtént, 
melyet a kívánt módon felhasznált és szabályszerűen elszámolt vele a 
szerződésben feltüntetett módon. 

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

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Környezetfejlesztési Alapítvány bankszámlájának a 
megszüntetése megtörtént, az összeg a határozatnak megfelelően átutalásra 
került a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
bankszámlá j ára. 
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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 (ll 04 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 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Eisenkrammer Károly KTC elnök 

Intézkedés: A verseny megrendezésre került 2011. 02. 06-án 10 és 18 óra között. A 
rendezvényen több mint 600 versenyző és 200 néző vett részt. A nagy 
érdeklődésen kívül a média is képviseltette magát és számos tévé, újság és 
internetes hírportál számolt be az eseményről. A verseny szervezetten, jó 
hangulatban és minden rendkívüli esemény nélkül zajlott le . 

. Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

1383/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 
"Kerékpárosbarát Település 20 l O" címért való indulást, és egyben felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős : 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

pályázat beérkezésére: 2010. szeptember 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr.Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Intézkedés: A pályázatot sikeresen megnyertük, a feladatot elvégeztük, mely alapján 
elnyertük a "Kerékpárosbarát település 2010" címet. 

Szociális és Egészségügyi Főosztály 

1939/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletében a munkaruha 
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biztosítása (szoc. ágazat és óvodák) sorra céltartalékba helyezett 5.600.000,-Ft-ot 
felszabadítja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés:A szociális ágazatra vonatkozóan az összeg kifizetésre került. Az Oktatási 
Főosztály 2.500.000,- Ft-ot kapott, amelyet az intézmények elköltöttek. 

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

Intézkedés: A szerződés aláírása és kipostázása megtörtént. 

2256/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali 
melegedő üzemeltetésére ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személlyel (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.) 2010. október l-jétől határozatlan 
időre. 

Egyben felkéri a polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírása és kipostázása megtörtént 

2726/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
lakóhellyel rendelkező nagycsaládosok részére az igazoló kártya felmutatásával az alábbi 
kedvezményeket biztosítja 20 ll. február l-jétől: 
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• Az Egyesített Bölcsődék nyolc tagintézményében sószoba térítésmentes használata 
előzetes egyeztetett időpontokban: 

Csepereclők Bölcsőde 

Fecskefészek 
Napsugár Bölcsőde 
Apraja Falva Bölcsőde 
Csillagfürt Bölcsőde 
Apró Csodák Bölcsőde Budapest 
Szivárvány Bölcsőde Budapest 
Gyermeksziget Bölcsőde Budapest 

• Az Egyesített Bölcsődék két tagintézményében játszóház szolgáltatás térítésmentes 
igénybevétele előzetes egyeztetett időpontokban: 

Apraja Falva Bölcsőde 
Apró Csodák Bölcsőde 

• A kerületi kulturális és közművelődési rendezvények esetében fizetendő belépőjegyek 
árából 30% kedvezmény. 

• A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 
használata során a kőbányai nagycsaládos szülők, a diákok és a nyugdíjasok részére 
megállapított belépőjegy megfizetésével használhatják az uszoda szolgáltatásait. 

• Az önkormányzati támogatásban részesülő sport-, kulturális egyesületek által szervezett 
tagdíjak és tanfolyamok áraibóllegalább 20% kedvezmény. 

• A Szent László Gimnázium által szervezett felvételi előkészítő tanfolyamok díjából 
legalább 20% kedvezmény. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. január 31. 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Nagyistván 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: A nagycsaládos kártyák kiadása megkezdődött. Az első tulajdonosok már 
használhatják a kártyákat. 

26/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20 ll. március 31-
ei hatállyal összeolvadással megszünteti a Kőbányai Gyermekjóléti Központot (ll 02 
Budapest, Mádi u. 86.) és a Kőbányai Családsegítő Szelgálatot (1108 Budapest, Sibrik Miklós 
út 76-78.), és 2011. április l-jétől a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
(1102 Budapest, Mádi u. 86.), mint önállóan működő jogutód intézmény működik tovább. 
Egyben a képviselő-testület jóváhagyja a Kőbányai Gyermekjóléti Központ (ll 02 Budapest, 
Mádi u. 86.) és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat megszűntető okiratát, továbbá a BÁRKA 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központnak, mint jogutód intézménynek az Alapító 
okiratát. (A két intézmény megszüntető okirata, valamint a jogutód intézmény alapító 
okirata a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A megszüntető okiratok és az alapító okirat elkészült, aláírásra került. 

27/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Ambrus 
Zsuzsannának a Kőbányai Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői feladatának ellátására 
vonatkozó vezetői megbízását - az általa vezetett költségvetési szerv összeolvadás útján, 
jogutóddal történő megszűnésére tekintettel- 20 ll. március 31-jével visszavonja. 
Határidő: intézkedésre: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Verbai Lajos 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: Az intézkedésre az új intézmény felállása után kerül sor. 

28/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Katalinnak a 
Kőbányai Családsegítő Szolgálat magasabb vezetői feladatának ellátására vonatkozó vezetői 
megbízását - az általa vezetett költségvetési szerv összeolvadás útján, jogutóddal történő 
megszűnésére tekintettel - 20 ll. március 31-ével visszavonja. 
Határidő: intézkedésre: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Verbai Lajos 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: Az intézkedés megtörtént. 

30/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, öt 
évre pályázatot ír ki a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyerme/góléti Központ (ll 02 Budapest, 
Mádi u. 86.) vezetői teendőinek ellátására az alábbi tartalommal: 
"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, 

Szent László tér 29.) pályázatot hirdet 

BÁRKA Kóöányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 05 Budapest, Mádi u. 86.) 
intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére 

Az intézmény tevékenységi köre: 
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Családsegítés, gyerme/góléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti ellátása 
2011. július l-jétől kiegészül: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, időskorúak átmeneti ellátása 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, 
ellenőrzése; munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett. 

Pályázati feltételek: 
az 112000. (l 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. és 5. pontjában 
meghatározott felsőfokú szociális szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV 30.) NM 
rendelet 2. számú mellékletének l. pontjában meghatározott felsőfokú szociális 
szakképzettség, 
legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat, 
legalább 5 év szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
szociális szakvizsga, 
büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
egyéb szakirányú felsőfokú képesítés, 
helyismere t, 
számítógép felhasználói szintű ismerete, 
idegennyelv-ismeret. 

A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai önéletrajzot, 
a képesítést igazoló okiratok másolatát, 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fej lesztési elképzelés ekkel, 
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

-a pályázati anyagbanfoglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 
- nyertes pályázóként a 2007. évi CLII Törvény 5. §-a (l) bekezdésének a) pontja 

szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 
- az 1997. évi XXXI. Törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizárá ok 

vele szemben nem áll fenn. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év, 201 l. július l-jétől 2016. június 30-ig. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szál, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII Törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap 
próbaidő kikötésével. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról sz ó ló 199 2. évi XXXIII Törvény rendelkezései az irányadók 

47 



A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 
történő közzélétel napja: 20 ll. február 15. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: 
A pályázatot postai úton vagy személyesen a Budapest Főváros X Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztályán kell benyújtani 
(ll 02 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi 
azonosító számot: .. .12011, valamint a munkakör megnevezését: "intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának határideje: 20 ll. május 19. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető kinevezéséről- a 257/2000. (XII 
26.) Kormányrendelet lia. §-ának (9)-(12) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - a 
Népjóléti Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület dönt. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ehrenberger Krisztina nyújt a 4338-
331-es telefonszámon." 

A képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás Szociális 
Közlönyben, a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ és 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján való megjelentetéséről 
gondoskodj on. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: A pályázat Itiírásra került. 

20 ll. február 15. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

A képviselő-testület a 46-53/2011. (1. 20.) sz. önkormányzati határozataiban a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

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

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

774/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal arról, hogy az 
Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon Gyermekotthon és Módszertani Intézmény (1108 
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Bp. X. ker. Újhegyi sétány 9-ll.) épületét milyen 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába. 
Határidő: 

feltételekkel bocsátaná a Budapest Főváros 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti döntésről tájékoztattuk a Fővárosi Önkormányzatot, és kértük 
válaszukat a tulajdonba adás feltételeivel kapcsolatban. 

1060/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és az 
önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveivel dolgoztassan ki 
versenyeztetési szabályzatot az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről 
szóló 23/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletben rögzített értékhatárokhoz 
igazodó an. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Korpai Anita osztályvezető 
gazdasági társaságok ügyvezetői 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek vezetői 

Intézkedés: A gazdasági társaságok vezetőit tájékoztattuk a határozatról. A végrehajtást 
a Jogi Osztály bevonásával végezték. 

1156/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja 
a Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utcában található, 42544/26 helyrajzi számú ingatlanát. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy írjon ki nyilvános licitpályázatot az ingatlan 
értékesítésére, nettó 280.500.000 Ft kikiáltási minimum áron. 
Határidő: 2010. október 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A pályáztatás eredménytelenül zárult, nem volt jelentkező, melyről a 
képviselő-testületet tájékoztattuk, ahol az a döntés született, hogy újból 
hirdessük meg az ingatlant, amely megtörtént. 
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1157/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a REM Ingatlan Zrt.-vel (korábban 
Raiffeisen Ingatlan Zrt.) szembeni peres eljárás, valamint a képviselő-testület 1862/2009. (XL 
19.) számú önkormányzati határozatában szereplő végrehajtás megindítása érdekében. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A végrehajtást és a peres eljárást is megindítottuk, az Önkormányzatot dr. 
Szekfű Gábor ügyvéd képviseli. 

1264/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, l ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7.) bővítéséhez szükséges bruttó 24.500 eFt fedezetet, továbbá a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. megbízási díjának (mely a tényleges kivitelezési összeg 9%-a + áfa, azaz 
max. bruttó 2.205 eFt) fedezetét, összesen maximum bruttó 26.705 eFt-ot biztosít a képviselő
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a feladat elvégzésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Fecske Károly vezérigazgató 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: A bővítés- amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzett el- elkészült. A 
határozat teljesült. 

1872/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Játszótéri 
eszközök beszerzése intézmények részére és a vadaspark területére " tárgyú általános 
egyszerű közbeszerzési eljárást az l. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX törvény 92.§ c) bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánítja, s egyúttal felkéri 
a polgármestert az új közbeszerzési eljárás kiírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Az eredményhirdetés megtörtént. A feladat átadásra került a KÖKERT 
Nonprofit Kft-nek. 
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1958/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- megerősítve az 
1956/2010. (VIII.28.) sz. határozatában foglaltakat- a Budapest X. kerület, Ihász utcában a 
Kápolna térnél a Gergely utca felőli oldalon kialakítandó gyalogos átkelőhely kiépítését 
határozza el, ezért felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések (engedélyeztetés, 
terveztetés, költségterv) megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelethe a gyalogos átkelőhely tervezésére 1.500 e 
Ft áll rendelkezésre. 

2049/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(27 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 117-es autóbusz 
jelenlegi, Gergely utcai megállóhelyének megtartását javasolja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy - a nagyszámú lakossági igényre tekintettel -
kezdeményezze a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályánál egy újabb megálló 
létesítését az eredeti helyén, az Idősek Otthona előtt is. 
Határidő: 2010. október l. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős. dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A döntéssel megkerestük a Főpolgármesteri Hivatalt Közlekedési 
Ügyosztályát, akik csak egy megállót engedélyeznek. A Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 2011. február 24-i döntése alapján 
megkerestük a BKV-t. A válaszról a képviselő-testületet tájékoztatjuk, így a 
válaszról új előterjesztés készül, a határozatban foglaltak teljesültek. 

2375/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete saját és 
intézményei részére informatikai eszközök beszerzésére keretszerződéses Európai Uniós 
közbeszerzési eljárás pályázati felhívását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. 
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2378/2010. (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 Mádi u. 4-6 sz. alatti óvoda 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 az új eljárás megindítására a Bűrös és Gomboc Ügyvédi Iroda 
megbízásávaL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

az eljárás megindítására: 2011. január 30. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Eredményhirdetés megtörtént, a feladat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez 
került. 

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 1-jétől2011. június 30-ig 12.901.962,-Ft +áfa díjért. 
Egyben felkéri a po1gármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént. 

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

2805/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangúszavazattal-nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - visszavonva 
1156/2010. (V. 20.) számú önkormányzati határozatát - a Budapest X. kerület 
Bogáncsvirág utcában található, 42544/26 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja 
értékesíteni, mivel az Újköztemetőnél kialakításra kerülő körforgalmi csomópont miatt 
máshova elhelyezendő sírkövesek részére kívánja felhasználni a területet. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy készíttessen tanulmányt a sírkövesek elhelyezésének 
lehetőségeiről. 

Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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Intézkedés: Az ingatlant kivettük az eladási tervből. A körforgalommal kapcsolatos 
feladatokat a Főépítész fogja össze. 

2806/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Barnika System 
Bt. által bérelt Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/a sz. alatti, 156 m2 alapterületű 
helyiség bérleti díját, a bérleti szerződés módosításától számított egyéves időtartamra, 
méltányosságbóll2.000.-Ft/m2/év összegben állapítja meg. 
Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti határozatról az ügyfelet értesítettük, és felkértük a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a szerződést a határozatban foglaltaknak 
megfelelően módosítsa. 

2809/2010. (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 közös megállapodás alapján 2010. december l. napjával fogadja el a 
SAKE '98 Kft. felmondását a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatti, utcai 
bejáratú, földszinti, 179 m2 alapterületű helyiségre, azzal, hogy a megjelölt időpontig a bérlő 
köteles megfizetni a hátralékát, valamint az esedékes bérleti díjat. 
Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti döntésről értesítettük a bérlőt, és egyúttal felkértük a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t a szükséges intézkedések megtételére. 

2810/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangúszavazattal-nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület az Emberbarát 
Alapítvány bérbevételi kérelmét nem támogatja figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat 
jelenleg a kérelemben megjelölt helyiségcsoporttal nem rendelkezik. 
Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A döntésről a kérelmezőt értesítettük. 
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2811/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal - nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 
TÉESZ Kft.(1183 Budapest, Móra Ferenc u. 14.) által bérelt Budapest X. kerület Cserkesz u. 
73. szám alatti, 178 m2 alapterületű -jelenleg raktározás céljára használt - helyiség egyéb 
szálláshely céljára történő felhasználását. 
Egyidejűleg felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) vizsgálja 
meg a Budapest X. kerület Cserkesz u. 73. sz. alatti ingatlan állapotát. 
Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti határozatról az ügyfelet értesítettük. 

2812/2010. (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 X. kerület, Szállás u. 14/a (hrsz.: 38378) és Jegenye u. 7/a 
(hrsz.: 38382) alatti ingatlanok telekhatár rendezését végeztesse el a T-85148 számú térrajz 
alapján, és az ehhez szükséges ingatlanok határrendezésére vonatkozó megállapodást írja alá. 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A megállapodást elkészítettük, megkötöttük, a telekhatár rendezésére 
vonatkozó kérelem benyújtásra került a Földhivatalnál. 

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: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
dr. Pap Sándor alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

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 
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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 (38911/3 
hrsz.-ú) NÁ 80/20-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; 
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 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

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.) aMaglódi 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 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 

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 a Pirisi Károly és Társai 
Tanácsadó Kft. ( 1103 Budapest, Gutor u. 20.) részére ahhoz, hogy a Kft. telephelyeként 
jelölhesse meg az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X., Pongrác út 19.sz. alatti, 
38924/95 hrsz.-ú ingatlanon található orvosi rendelőt azzal, hogy a bejegyzés a Medicina 
Partner Praxis Kft.-vel kötött egészségügyi ellátási szerződés érvényessége idejéig állhat csak 
fenn, amennyiben dr. Simora Mária hozzájárulását adja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatnak megfelelően a nyilatkozatok kiadásra kerültek. 

2819/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 12. sz. alatti, összesen 440 m2 -es helyiségből, 75 m2 alapterületű 
Gelenleg a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség bérleményében levő) részét a 
Kereszténydemokrata Néppárt Kőbányai Szervezete részére, az önkormányzati tulajdonban 
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lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) szamu 
rendeletében meghatározott feltételek szerint, 2010. december 17. napjától kezdődően bérbe 
adja azzal, hogy a bérlő a helyiséget iroda céljára használhatja. 
A képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212,-Ft + áfa1m2/év összegben határozza meg. 
Határidő: 20 ll. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A fenti döntésről az ügyfelet értesítettük, és felkértük a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.-t a szükséges intézkedések megtételére. 

282112010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal - negatív kérdésfeltevés) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 
Budapest X. kerület, . . . . helyrajzi szám ú ingatlanon található faházas felépítmény 
fennmaradási engedélyéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásához. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az eredeti állapot helyreállításáról. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Az ügyfelet értesítettük a döntésről, és felszólítottuk a faház lebontására. 

2822/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
tulajdonjog bejegyzéséhez. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot erre vonatkozóan. 
Határidő: 2011. január 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

1139/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat. idő módosítás: 2010.10.31-re 
(16 igen, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) a 2223/2010.(X.21.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az 
152112009 (IX.24.) sz. határozatát és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budapest X. 
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kerület, Téglavető u. 36. szám alatti, 41267/17 hrsz.-ú ingatlanon kerüljön kialakításra egy 
kétállásos mentőállomás, a működéshez szükséges helyiségekkel. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálattal folytasson tárgyalásokat 
a mentőállomás tervezésével, kivitelezésével és működtetésével kapcsolatban, majd a 
tárgyalások alapján kerüljön kidolgozásra együttműködési megállapodás az Országos 
Mentőszolgálattal. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

tárgyalásra: azonnal 
együttműködési megállapodásra: 2010. július 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A 2011. február 17-i testületi ülésen az együttműködési megállapodást a 
képviselő-testület elfogadta. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

907/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítói jogainak 
gyakorlója - felhívja a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői, valamint a zártkörűen 
működő részvénytársaság vezérigazgatói tisztségét egyidejűleg betöltő Fecske Károlyt, hogy 
a 20 l O. január 31. napját követően végzett munkája ellentételezéseként kétféle jogcímen 
felvett javadalmazás egyikét - választásától függően - a jogalap nélkül történt kifizetésre 
tekintettel 2010. június 30. napjáig fizesse vissza a munkáltató, illetve megbízó részére. A 
Képviselő-testület ennek érdekében felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a vezető tisztségviselő írásbeli nyilatkozattételét 
követően: azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Fecske Károly vezérigazgató/ügyvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Visszafizetés nem történt sem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., sem pedig a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. részére. 

934-935/2010. (IV. 20.)sz., 1380/2010. (VI. 17.) sz., 1952-1955/2010. (VIII. 26.) sz., 
2427/2010. (XI. 18.) sz., 2431/2010. (XI. 18.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre jelölt ki önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. l 7.) szám ú többször 
módosított önkormányzati rendelete értelmében, rendelet által meghatározott vételár szerint. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Fecske Károly 

Intézkedés: Hat ingatlan tilalmi listára került, két lakás adásvételi szerződése 

megkötésre került, egy bérlő nem kívánja megvásárolni az ingatlant, egy 
esetben az adásvételi szerződés előkészítése tart, a többi lakó eddig még nem 
nyilatkozott vételi szándékáról. 

118112010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetése 15. sz. mellékletében az "angol asszisztensi lakások közüzemi 
díjainak felülvizsgálatára" képzett 1,5 M Ft összegű céltartalékból 357 e Ft-ot felszabadít a 
mobil intemet szolgáltatás használati díjának fedezetére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A 357 eFt kiszámlázása az Önkormányzat felé megtörtént 

144112010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Hős utca 15/a-b lakóépület víz- és csatornadíj 
hátralékának ügyében kezdjen tárgyalásokat a Fővárosi Vízművekkel a kamat elengedése és 
részletfizetés ügyében. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A Hős u. 15/a-b lakóépület víz- és csatornadíj hátraléka ügyében létrejött 
egy munkacsoport, mely foglalkozik a kérdéssel. 

2430/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 4201110/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 
Budapest X., Petrőczy u. 24. fsz. 3. szám alatti, egyszobás, komfortos, 38 m2 alapterületű, 
megüresedett, helyreállításra váró ingatlan tekintetében írjon ki nyilvános pályázatot az 
értékbecslési szakvéleményben meghatározott 3.500.000,- forint minimális áron. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 
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Intézkedés: A pályázat sikeresen lezárult, az ingatlan 5.620.000,-Ft-ért kerül 
értékesítésre. 

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

Intézkedés: A lakásbérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére 
irányuló kérelmek a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartoznak, a témában 
előterjesztés készült értékbecslésekkel kiegészítve. 

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: A munkálatok elkészültek, jelenleg műszaki átadás előtt áll. A megbízási 
szerződés aláírásra került. 

2819/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Újhegyi sétány 12. sz. alatti, összesen 440 m2-es helyiségből, 75 m2 alapterületű 
Gelenleg a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség bérleményében levő) részét a 
Kereszténydemokrata Néppárt Kőbányai Szervezete részére, az önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) számú 
rendeletében meghatározott feltételek szerint, 2010. december 17. napjától kezdődően bérbe 
adja azzal, hogy a bérlő a helyiséget iroda céljára használhatja. 
A képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212,- Ft+ áfa1m2/év összegben határozza meg. 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Szabó László vezérigazgató 
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Intézkedés: A bérleti szerződés aláírásra került a Kereszténydemokrata Néppárt 
Kőbányai Szervezetével. 

2820/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy vizsgálja meg a Budapest X. kerület, Sörgyár u. 42. szám alatti 
ingatlant abból a szempontból, hogy lehet-e társadalmi funkciót adni az épületnek, alkalmas-e 
emberek tartós elhelyezésére, s amennyiben nem, tegyen javaslatot az ingatlan egyéb 
hasznosítására. 
Egyúttal felkéri a Népjóléti Bizottságot, terjessze a képviselő-testület elé, hogy a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy- Utcafront Menedék (székhely: Velence, Szabolcsi 
út 3.) kérelmében szereplő funkcióváltást (a Családok Átmeneti Otthona funkció helyett 
Ifjúsági Mentálhigiénés Központ kialakítása) javasolja-e. 

Határidő: 

Felelős: 

vizsgálatra: azonnal 
előterjesztésre: 2011. márciusi KT ülés 
Szabó László vezérigazgató 
Szabóné Gerzson Sarolta bizottsági elnök 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a vizsgálati eredményeket, illetve a 
megállapításait figyelembe véve a Szociális és Egészségügyi Főosztály készít 
előterjesztést a Népjóléti Bizottság részére. 

III. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

217/2010. (Il. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Bp. X. Vasgyár u. 10. szám alatti (hrsz 42242) kivett üzem megnevezésű ingatlant pályázati 
úton kívánja értékesíteni, azzal, hogy a bérlők kihelyezése a pályázat nyertesének kihirdetését 
követő 90 napon belül megtörténik 
Az ingatlan minimális eladási értékét 57.400.000,-Ft értékben határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítésért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Újbóli előterjesztés szükséges, mivel jogi szakvélemény szerint aggályos volt 
az előterjesztés szövege. 
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696/2010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -a 695/2010. 
(111.18.) sz. határozatára figyelemmel - felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a 
tervezést a "C" változatnak megfelelően, az érintett intézmények (Gyöngyike Óvoda, 
Gyöngyike Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona) és Főosztályok (Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, Oktatási és Közművelődési Főosztály) vezetőivel egyeztetve 
folytattassa, illetve készírtesse el a tetőfelújítás, az intézmények hiányzó helyiségeinek 
biztosítása, bövítése kialakítása, valamint emeletráépítése engedélyezési terveit. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly 

Intézkedés: Az engedélyezési terv előkészítése folyamatban van. 

735/2010. (III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2.400 eFt + áfa, 
összesen 3.000 eFt összegért megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy- összhangban 
a 730/2010. (111.18.) sz .. határozatával - a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolának (1105 Bp., Bánya u. 32.) a Kápolna Téri Általános Iskola 
jelenlegi épületébe történő költöztetésével kapcsolatban, szakági tervezők bevonásával 
készíttessen Döntés-előkészítő tanulmányt, amely bemutatja a jelenlegi állapotot, illetve 
helyzetet. Továbbá a tanulmány - az Oktatási és Közművelődési Főosztály és az iskola 
igazgatójának bevonásával, a szakmai program alapján - adjon változatokat, választási 
lehetőséget a fenntartónak az iskola (mindkét épület, uszoda, udvar) felújításával 
kapcsolatban. 
Egyben felkéri a polgármestert a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő megbízási 
szerződés aláírására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtás felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. április 30. 
Fecske Károly ügyvezető 
Verbai Lajos polgármester 
Győri Dénes, Szász Csaba alpolgármesterek 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződés előkészítése folyamatban van. 

821/2010. (III.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 
kötelezettséget vállal a KMOP-2009-5.1.1/A jelű pályázatra készített Kis Pongrác lakótelep 
szociális városrehabilitációs projektjavaslat megvalósításához szükséges bruttó 
178.407.090.- Ft önrész mértékéig, melynek forrása az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében biztosított. 
Határidő: 

Felelős: 

2010. április 15. 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
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V égrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2010. évi költségvetésben az előirányzat biztosított volt. A 2011. évben a 
határozati javaslat visszavonására lesz szükség, mivel az önerő mértéke 
emelkedett. 

822/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért, 
hogy a KMOP-2009-5.1.11 A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra készített Kis 
Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi tervében foglalt projekttartalom alapján a Gyöngyike 
u. 4. szám alatti, használaton kívüli szolgálati lakás helyett más helyszínen lévő 

önkormányzati bérlakásra jelöl ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) számára 
bérlökijelölési jogot. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális 
városrehabilitációs pályázat L fordulójára benyújtott projektjavaslat elbírálása eredményes, 
gondoskodjon a BRFK részére új lakás kijelöléséről. 
Határidő: a pályázat L fordulójának elbírálásáról szóló kiértesítést 

követő 45 napon belül 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A Gyöngyike u. 4. sz. alatti lakást érintő pályázat az első fordulóban 
eredményes volt, a BRFK részére új lakás kijelölése folyamatban van. 

977/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a kerület épített és természeti öröksége fennmaradását szolgáló helyi 
értékvédelmi rendelettervezet elkészíttetésére, valamint az azzal összefüggő értékvédelmi 
pályázattervezet elkészíttetésére, s majd ezt követően kíván dönteni a Budapest X. kerület 
Hölgy utca 16. szám alatti, fővárosi védelem alatt álló épület homlokzat- és tetőfelújítási 
munkálatainak támogatásáról. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Megtörtént a szerződéskötés a rendelet mellékletét alkotó értékvédelmi 
kataszter I. ütemének elkészítésére, a feladat elvégzése folyamatban van. 
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978/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Bajcsy Zsilinszky Kórház és a területileg ellátási területéhez tartozó X. és XVII. kerületek 
önkormányzatai által közösen létrehozandó elektronikus informatikai rendszert, amely a két 
kerület házi orvosi és gyermek orvosi rendelőit a kórházzal és a szakrendelőkkel összeköti. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a meglévő rendszer bővítésének 
lehetőségét, készíttessen felmérést az igényekről és lehetőségekről, valamint vizsgáltassa meg 
ennek anyagi vonzatát. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A felmérés a 2010. december 7-én történt informatikai megbeszélés 
értelmében folyamatban van. 

1060/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és az 
önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveivel dolgoztassan ki 
versenyeztetési szabályzatot az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről 
szóló 23/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletben rögzített értékhatárokhoz 
igazodóan. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Korpai Anita osztályvezető 
gazdasági társaságok ügyvezetői 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervek vezetői 

Intézkedés: A szabályzat kidolgozása folyamatban van. 

1111/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának a fenti 
határozatok szerinti módosítására, egységes szerkezetbe foglalására és elfogadásra a 
következő Képviselő-testületi ülés elé terjesztésére. 
Határidő: 2010. június 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatok módosítása folyamatban van. 
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1128/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjék a Fővárosi Bíróság 12.Pk.6162111995/3. sz. végzésével 
5944. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány alapító 
okiratának a közhaszn ú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. törvénynek megfelelő 
módosításáról és kezdeményezze közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a 
bíróságon, a módosított alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva terjessze elő 
elfogadásra a következő Képviselő-testületi ülésen. 
Határidő: 2010. június 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A határozatok módosítása folyamatban van. 

1136/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a fenti határozatok 
szerinti módosítására, továbbá az alapítvány egy kuratóriumi tagságára vonatkozó személyi 
javaslat megtételére a képviselő-testület következő ülésére. 
Határidő: 2010.június 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés:Az önkormányzati választások után az új képviselő-testület szándéka a 
kuratórium tagjainak megváltoztatása. Időközben a jelenlegi elnök, 
Hargittai László 2011. február 15-ével lemondott tisztségérőL Így az 
egyeztetések után a testület elé új összetételű kuratóriumot kell 
előterjeszteni, melynek elfogadása után kezdődhet a jogi eljárás. 

1158/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 19 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzatigényléséta Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-hez a Budapest X. kerület, 41203/45 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, 
Kissörgyár utcában található, kivett garázs megnevezésű, 1437 m2 alapterületű, az ingatlan
nyilvántartás szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kizárólagos 
(1/1) tulajdonában lévő ingatlanon található, néhai Markovics György által felépített, és a 
Magyar Állam által örökölt 15 m2 alapterületű garázsnak - az állami vagyonról szóló 200 7. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján - a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat - az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket 
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Egyúttal felkéri a polgármestert a Budapest X. kerület, 41203/45 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos kistérségi és költségátvállalási nyilatkozat kiadására. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti döntésről tájékoztattuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, és az 
elbíráláshoz szükséges mellékleteket is megküldtük részükre. Az MNV Zrt. 
válaszlevelében jelezte, hogy a kérelmet a Nemzeti Vagyongazdálkodási 
Tanács elé kell terjeszteniük, így döntés csak később várható. 

1460/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Duna Millennium Kft. az általa bérelt Budapest X. kerület, Cserkesz u. 10-14. szám 
alatti ingatlan bérleti jogát a Prizma Oktatási és Kulturális Alapítvány részére átadja azzal, 
hogy az Alapítvány köteles egy összegben megfizetni az átadásból származó 12 havi bérleti 
díjnak megfelelő összeget, továbbá vállalja az elmaradt bérleti díj 3 egyenlő részletben történő 
megfizetését az alábbi időpontokig: 

l. részlet 2010. szeptember 30-ig, 
2. részlet 20 ll. július 31-ig, 
3.részlet 2012.január31-ig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előző bérlő tartozása első részletét nem fizette, (melyet szerződésben 
vállalt), írásos felszólításra két esetben került sor. A havi bérleti díj fizetését 
késve teljesítette. 

1938/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vidékről bejáró 
dolgozók útiköltségének összegéről és a más kerületekben nyújtott béren kívüli juttatásokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy felkéri a polgármestert, dolgoztassa ki, hogy: 

milyen formában juttatható teljes étkezési hozzájárulás mindazon nevelési-oktatási és 
gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazott részére, akik az étkeztetés 
során az étellel kapcsolatba kerülnek, továbbá 
azt, milyen intézkedések szükségesek a bölcsődei dolgozók fluktuációjának 
elkerülésére, különös tekintettel az étkezési hozzájárulás mértékére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 
dr. Kántásné dr.Szabó Ivett 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: Több alternatíva is kidolgozásra került, az ezzel kapcsolatos előterjesztés 
várhatóan a képviselő-testülte áprilisi ülésére kerül beterjesztésre. 

1966/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, dolgoztassen ki javaslatot a Hangszermúzeum elhelyezésével és 
finanszírozásával kapcsolatban. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Dr. Káéntásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Egyenlőre nincs alkalmas hely a Hangszermúzeum elhelyezésére. 

1968/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát kíván 
állítani Gerlóczy Károly Budapest első alpolgármestere tiszteletére a Budapest, X. ker. Hölgy 
u. 13. szám alatti ház falán, és egyben felkéri a polgártnestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Az avatásra megfelelő időpont egyeztetése folyamatban van. 

1969/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
Dietrich és Gottschiig Likőr-, Rum-, és Cognac Gyár alapítóinak tiszteletére emléktáblát 
kíván állítani a Budapest X. kerület, Füzér u. 30. szám alatti ház falán. 
Egyben felkéri a polgártnestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. márciusi ülésére kerül 
beterjesztésre a táblaterv. 
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1978/2010. (VIII. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Liget téren, a volt aluljáró előtt lévő "szolgáltató-központban" az 
alsó szinten a felszakított rácsokat haladéktalanul hegessze le ismét és vizsgálja meg a lefelé 
vezető folyosó ideiglenes lefalazásának a lehetőségét és költségeit. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Intézkedés: A rácsok pótlása folyamatos munka. A lefalazás lehetőségeinek vizsgálata 
elkészült, melyről a szakvéleményt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
megküldte az Önkormányzat részére. 

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: Az előterjesztést jelenleg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jogtanácsosa 
vizsgálja felül. 

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

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A tervező kiválasztására vonatkozó meghívásos pályázat alapján a 
nyertessel a tervezési szerződés aláírásra került, a tervezési munka 
folyamatban van. 

2365/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2362/2010. 
(XI.18.) sz. határozatában foglaltak alapján - felkéri a polgármestert, hogy készüljön 
előterjesztés a Kada Mihály Általános Iskola és a Gyermekek Háza Óvoda területére 
létesítendő sportcsarnok működtetési és fenntartási költségeinek megtervezésére vonatkozóan. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. november 30. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 
Szarvasi Ákos 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: Előbb a tervnek kell elkészülni, amely alapján lehet fenntartási költséget 
tervezni, jelenleg a tervezési szakasz tart. 

2384/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közös igazgatású, 
többcélú intézmény létrehozásához az alábbi ütemtervet hagyja jóvá: 

Feladat 

Alapító okirat, megszűntető 

okiratok elkészítése 

Magasabb vezetői pályázat 
kiírása 
Döntés ideiglenes vezető 

megbízásáról a pályázat 
elbírálásáig 

Intézményvezetők kinevezésének 
módosítása 
Szivárvány Nonprofit Kft. 
dolgozóinak tájékoztatása, 
nyilatkoztatása 
Szivárvány Nonprofit Kft. 
meghatározott feladatköreinek 
átadása, alapító okirat módosítása 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. ellátási szerződésének 
módosítása 

SZMSZ elkészítése 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Határidő - a KT Felelős 

ülések időpontja 

Ehrenberger Krisztina 
2011. január Dr. Korpai Anita 

2011. január Ehrenberger Krisztina 

2011. január Kovács Róbert 
Ehrenberger Krisztina 
Hegedűs Károly 

20 ll. március Dr. Korpai Anita 

Kovács Róbert 
20 ll. április Lajtai Perenené 

Ehrenberger Krisztina 
Dr. Korpai Anita 

20 ll. június Lajtai F erencné 

20 ll. június Dr. Korpai Anita 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Korpai Anita 
Ambrus Zsuzsanna 
Szabó Katalin Ildikó 

20 ll. június Lajtai F erencné 

az ütemtervben meghatározottak szerint 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
az ütemtervben meghatározottak szerint 
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Intézkedés: Az ütemtervben megfogalmazottak alapján az intézkedések folyamatban 
vannak. 

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

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 

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

2416/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 14.Pk.66.865/1991/11. sz. 2010. augusztus 26-án jogerőre 
emelkedett végzésével201 0. augusztus 4. napján megszüntetett Kőbányai 
Környezetfejlesztési Alapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában 
vezetett 11710002-20009946 sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint 
egyidejűleg a pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000 sz. pénzforgalmi 
számlájára történő átutalását azzal, hogy az összeg a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság rendelkezési jogkörébe kerüljön. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Intézkedés: Az alapítványi számla megszüntetése folyamatban van. 

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

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A hatályos jogszabályi és helyi előírások szerint kezdeményezésre került a 
Budapest X. kerület akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi 
út - Kozma utca - Újhegyi út - (Sírkert út) - Maglódi út által határolt 
területegységre vonatkozóan a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosítása, miszerint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 17/2010. (XI. 29.) sz. határozatában javasolja a közbeszerzési 
eljárás megindítását 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 23/2011. (1. 27.) számú 
határozatában egyetértett azzal, hogy a készülő Szabályozási Terv 
Környezetvédelmi fejezete az elmúlt időszakban előtérbe került problémák 
vizsgálatát követően kerüljön kidolgozása. 

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

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A biztosítóval a kapcsolatot felvettük. 

264112010. (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 készírtesse elő 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 parkoló 
pályázati úton történő hasznosítását olymódon, hogy a pályázati kiírásról, annak feltételeiről 
a képviselő-testület legkésőbb 2011 márciusában döntést hozhasson. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A testületi határozat végrehajtása érdekében dr. Jurasits Zsolt ügyvéd úrral 
közösen egyeztetést folytattunk a HUNGEXPO Zrt.-vel az általuk 
megépítendő buszsáv elhelyezkedésével és méretével kapcsolatban, mert 
csak annak pontos ismeretében lehet elkészíteni a pályázat kiírását. 

2673/2010. (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 vizsgáltassa meg, hogy a rendelőkben a nem szükséges kartonok 
számára, hollehet végleges tároló helyet kialakítani. 
Határidő: 2011. március l. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a lebontásra ítélt Kerepesi út 67. 
rendelő alatti pincén kívül nem ismer, nem tud a kerületben olyan tároló 
helyről, ahol a nem szükséges iratok elhelyezése megoldható. 

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. 
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2700/2010. (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, vizsgáltassa meg, hogy mekkora költséggel biztosítható a tüdőgyulladás elleni 
oltás az idősek otthonában elhelyezett betegek számára. 
Határidő: 2011. februári képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A témával kapcsolatos előterjesztés a képviselő-testület márciusi ülésére 
kerül beterjesztésre. 

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 KÖKERT 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: Az aláírás 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 
2741/2010. (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: 

Felelős: 
azonnal 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az egyesüléssei kapcsolatos előterjesztés a 2011. március 17-i képviselő
testületi ülésre kerül előterjesztésre. 
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2754/2010. (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 2753/2010. (XII.16.) sz. határozatában foglalt döntés végrehajtása 
érdekében- készíttessen tender-tervet. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 
Széll Rita igazgató 

Intézkedés: 2011. március 9-én a főépítész asszonnyal programindító egyezetésre kerül 
sor a tervezéssei kapcsolatban. 

44/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hamma-Extra 
BT ügyvezetője, Csapka Ákos (1171 Bp., Nápoly u. 156. sz.) kérelmét megtárgyalta és 
hozzájárul a kérelmező részére a 20 l O. december 31-ig fennálló 596.700,- Ft közterület
használati díj alábbiak szerinti részletekben történő megfizetéséhez azzal a kikötéssel, hogy 
amennyiben a Hamma-Extra BT a saját tulajdonát képező 40 m2 alapterületű pavilont el 
kívánja idegeníteni, úgy azt megelőzően köteles az önkormányzat költségvetési számlájára az 
addig fennálló díjhátralékát egy összegben megfizetni. 
Az Önkormányzat által kibocsátott számla alapján 2011. február Ol-jétől kezdődően 12 
hónapon keresztül részletekben, az első havi részlet 57.700,- Ft, a további ll hónapban 
49.000,- forintot - tartozik törleszteni azzal a feltétellel, hogy arnennyiben ezen 
kötelezettségének, és a havonta esedékes rendes közterület-használati díjfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a közterület-használati hozzájárulás azonnali hatállyal 
visszavonásra kerül. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Vörösmarty Marianna osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A döntésről az ügyfelet értesítettük, 2011. február 8-ig befizetés nem történt. 

45/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete aRadics és Társa 
BT képviselője, Radics József (1203 Bp., Topánka u. 10. sz.) kérelmét megtárgyalta és 
hozzájárul a kérelmező részére a 201 O. december 31-ig fennálló 534.600,- Ft közterület
használati díj alábbiak szerinti részletekben történő megfizetéséhez. 
Az Önkormányzat által kibocsátott számla alapján 2011. február Ol-jétől kezdődően 12 
hónapon keresztül részletekben, havi 44.550,- forintot- tartozik törleszteni azzal a feltétellel, 
hogy amennyiben ezen kötelezettségének, és a negyedévente esedékes rendes közterület-
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használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a közterület-használati hozzájárulás 
azonnali hatállyal visszavonásra kerül. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Vörösmarty Marianna osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A döntésről az ügyfelet értesítettük, 2011. február 8-ig befizetés nem történt. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

l. 

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

455/2007. (IV. 19.) 1541/2008. (X. 16.) 1081/2009. VI. 18.) 
507/2007. (IV. 19.) 1806/2008. (XII. 4.) 1144/2009. (VI. 18.) 
648/2007. (V. 17.) 1821/2008. (XII. 4.) 1145/2009. (VI. 18.) 
1 007/2007. (VIli. 30.) 1854/2008. (XII. 18.) 1170/2009. (VI. 18.) 
1260/2007. (XI. 15.) 1894/2008. (XII. 18.) 1184/2009. (VI. 18.) 
95/2008. (1. 17.) 240/2009. (11. 19.) 1368/2009. (VIli. 27.) 
253/2008. (ll. 28.) 349/2009. (lll. 19.) 1520/2009. (IX. 24.) 
837/2008. (V. 22.) 543/2009. (IV. 16.) 1645/2009. (X. 15.) 
1238/2008. (VIli. 28.) 559/2009. (IV. 16.) 1661/2009. (X. 15.) 
1247/2008. (VIli. 28.) 601/2009. (IV. 16.) 1793/2009. (XI. 19.) 
1367/2008. (IX. 18.) 978/2009. (V. 26.) 1796/2009. (XI. 19.) 
1368/2008. (IX. 18.) 979/2009. (V. 26.) 1802/2009. (XI. 19.) 
1369/2008. (IX. 18.) 993/2009. (V. 26.) 2026/2009. (XII. 17.) 
1380/2008. (IX. 18.) 1022/2009. (V. 26.) 2093/2009. (XII. 17.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

2. 

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

66/2010. (1. 21.) 1044/2010. (V. 20.) 1331/2010. (VI. 17.) 
77/2010. (1. 21.) 1060/2010. (V. 20.) 1334/2010. (VI. 17.) 
192/2010. (ll. 15.) 1096/2010. (V. 20.) 1349/2010. (VI. 17.) 
704/2010. (lll. 18.) 1139/2010. (V. 20.) 1380/2010, (IV. 20.) 
705/2010. (lll. 18.) 1149/201 O. (V. 20.) 1383/2010. (VI. 17.) 
717/2010. (lll. 18.) 1156/2010. (V. 20.) 1441/2010. (VI. 17.) 
771/2010. (lll. 18.) 1157/2010. (V. 20.) 1488/2010. (VII. 8.) 
774/2010. (lll. 18.) 1166/2010. (V. 20.) 1489/2010. (VII. 8.) 
876/2010. (IV. 20.) 1176/2010. (V. 20.) 1491/2010. (VII. 8.) 
907/2010. (IV. 20.) 1181/2010. (V. 20.) 1872/2010. (VIli. 26.) 
914/2010. (IV. 20.) 1181/2010. (V. 20.) 1939/2010. (VIli. 26.) 
934/2010. (IV. 20.) 1264/2010. (V. 20.) 1952/2010. (VIli. 26.) 
935/2010. (IV. 20.) 1264/2010. (V. 20.) 1953/2010. (VIli. 26.) 
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1954/2010. (VIli. 26.) 2667/2010. (XII. 16.) 2810/2010. (XII. 16.) 
1955/2010. (VIli. 26.) 2672/2010. (XII. 16.) 2811/2010. (XII. 16.) 
1958/2010. (VIli. 26.) 2677/2010. (XII. 16.) 2812/2010. (XII. 16.) 
2017/2010. (VIli. 26.) 2678/2010. (XII. 16.) 2813/2010. (XII. 16.) 
2049/2010. (IX. 16.) 2680/2010. (XII. 16.) 2814/2010. (XII. 16.) 
2234/2010. (X. 21.) 2681/2010. (XII. 16.) 2815/2010. (XII. 16.) 
2255/2010. (X. 21.) 2682/2010. (XII. 16.) 2816/2010. (XII. 16.) 
2256/201 O. (X. 21.) 2688/2010. (XII. 16.) 2817/2010. (XII. 16.) 
2375/2010. (XI. 18.) 2726/2010. (XII. 16.) 2818/2010. (XII. 16.) 
2378/2010. (XI. 18.) 2730/2010. (XII. 16.) 2819/2010. (XII. 16.) 
2398/2010. (XI. 18.) 2732/2010. (XII. 16.) 2819/2010. (XII. 16.) 
2416/2010. (XI. 18.) 2745/2010. (XII. 16.) 2820/2010. (XII. 16.) 
2427/2010. (XI. 18.) 2794/2010. (XII. 16.) 2821/2010. (XII. 16.) 
2430/2010. (XI. 18.) 2799/2010. (XII. 16.) 2822/2010. (XII. 16.) 
2431/2010. (XI. 18.) 2800/2010. (XII. 16.) 2833/2010. (XII. 16.) 
2435/2010. (XI. 18.) 2801/2010. (XII. 16.) 2834/2010. (XII. 16.) 
2640/2010. (XII. 16.) 2805/2010. (XII. 16.) 2834/2010. (XII. 16.) 
2651/2010. (XI. 18.) 2806/2010. (XII. 16.) 2843/2010. (XII. 16.) 
2652/2010. (XI. 18.) 2809/2010. (XII. 16.) 2898/2010. (XII. 16.) 

8/2011. (1. 20.) 18/2011. (1. 20.) 32/2011. (1. 20.) 
9/2011. (1. 20.) 26/2011. (1. 20.) 33/2011. (1. 20.) 
10/2011. (1. 20.) 27/2011. (1. 20.) 34/2011. (1. 20.) 
15/2011. (1. 20.) 28/2011. (1. 20.) 46-53/2011. (1. 20.) 
16/2011. (1. 20.) 30/2011. (1. 20.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

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. március 7. 

Törvényességi szempontból látta: 

l ( ,~ 
Heg~ar~ 

mb.jegyző , 

Kovács Róbert 
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Pályázati kód Pályázati felhívás cím 
Pályázat Benyújtás 

Pályázat állapota 
Pályázat összes 

típusa időpontja költsége (Ft) 

KMOP-2007-
Közoktatási 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 2007. november 
megvalósult, záró 

83.048.220 
elsz.megtörtént 

Budapesti Integrált 
KMOP-2007- városfejlesztési program -

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

fejlesztése 

Polgármesteri Hivatalok megvalósult, záró 
ÁROP-3.A.1. szervezetfejlesztése a Közép- 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 

Esélyegyenlőségi programok 

T ÁMOP-3.3.2 
végrehajtásának támogatása a 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 
Közép-magyarországi 

Régióban 

/1ell-itk t 

Támogatási összeg 

235.689.195 

66.438.576 

1.389.962.298 

49.161.600 

19.446.500 

10.000.000 

52.950.000 
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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 

Kompeleneia 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. megtörtént (11.400.000) 

pályázat (Keresztury Dezső Ált. 
Iskola tornatermi 

sportburkolatának felújítása) 

T ÁMOP-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-KM R 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 201 O. 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 201 O. március elutasítva 82.490.696 
2010-0007 balatonlellei erdei iskolájának 

fejlesztése" pályázat 

Nevelési-oktatási intézmények 
pozitív 

T ÁMOP-3.2.11/1 O- tanárai, tanórán kívüli és 
1/KMR-2010-0066 szabadidős tevékenységeinek 

EU 2010. március elbírálásban 38.679.999 

támogatása 
részesült 

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

az első fordulóban 1.176.248.500 
5.1.1/A-09-H-2010- lakótelep szociális célú EU 2010. május 

támogató döntés (1.153.986.900) 
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 235.107.873 
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- EU 2010. május szerződés 273.462.708 

0160 
óvoda-bölcsőde energetikai 

megkötése 
korszerűsítése 

folyamatban 

80.000.000 

47.166.774 

74.241.626 

38.679.999 

929.590.453 
(911.973.435.) 

184.371.594 

205.097.031 
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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 
szerződés nem 

30.000.000 
Kőbányán 

került megkötésre 

pozitív 
nincs Kerékpárosbarát Település hazai 2010. szeptember elbírálásban o 

részesült 

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-5.2.5/8-
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 


