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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű 
végrehajtott, a határidő 
módosításra, visszavonásra javasolt 
és a folyamatban lévő 

határozatokról, valamint a 
pályázatok aktuális állásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

valamint a pályázatok aktuális állásáról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. Az 
előterjesztés előkészítése és megküldése 20 ll. április l-jei időpont előtt történt, ezért az addig 
hatályos szervezeti tagolás szerint került összeállításra. 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FÖOSZT ÁL Y 

2394/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy ne hozzon újabb közterület-használati hozzájárulásról szóló határozatot a 
Budapest X. kerület, 42516 hrsz.-ú, természetben a Budapest X., Kozma utca - Sírkert utca 
sarkán található közterület besorolású ingatlanon lévő 157 m2 alapterületű felépítmény alatti 
közterületrész használatára vonatkozóan. 
Határidő: 

Felelős: 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Közterület-használati hozzájárulásról szóló határozat nem került kiadásra. 

l 



Főépítészi Osztály 

117/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KMOP-2009-5 .1.1/ A jelű, "Integrált szociális célú városrehabilitáció - Hagyományos építésű 
városi területek rehabilitációja" pályázatra - a 820/2010. (III.25.) számú határozatával 
elfogadott- 2010. május 10-én benyújtott, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációját. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt a szükséges mellékletekkel és 
nyilatkozatokkal együtt írja alá, és nyújtsa be a Pro Régió Közreműködő Szervezetnek. 
Határidő: 2011. február 24. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A pályázat 2. forduJós pályázati dokumentációjának benyújtása 2011. 
február 24-én megtörtént. 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

82112010. (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: 

V égrehajtás felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. április 15. 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Bajtek Mihályné 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2011. március 17-i testületi ülésen a fenti határozat visszavonásra került. 
Az új határozat szerint az önrész összege 190.473.447,- Ft-ra módosult, 
melynek forrása a 2011. évi költségvetésben biztosított. 

2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása 
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érdekében, az azok javításához szükséges bruttó 5.098.263,-Ft-ot a felhalmozási feladatok 
között a "dühöngők megszüntetése, felújítása" (1506)-os költségsoron rendelkezésre álló 
előirányzat terhére biztosítja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat területén lévő játszóterek eszközeinek javítására" a közbeszerzési eljárásban 
beadott egységárak alapján a S' AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 1.829.175,-Ft és a 
KOMPAN Képviselettel bruttó 3.269.088,-Ft bekerülési költséggel - árajánlatuk alapján -
szerződéses keretek között a javítási munkálatokat 2011. március 30-i határidővel végeztesse 
el. 
Továbbá felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a 2011. évi 
átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. március 30. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/11/158/2010. ügyiratszámon megtörtént. 
A 2011. évi költségvetésbe a szerződéshez szükséges összeg betervezésre 
került. A S' AJO ABC-TEAM Kft. a munkát elvégezte, a számla kifizetése 
folyamatban van. A KOMP AN Képviselet még nem számlázott. 

85/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi műszer 
beszerzésre a 2011. évi költségvetésben biztosított 10.000 eFt-os keretből az alábbi eszközök 
beszerzését támogatja, pályázati eljárás keretében, az alapellátás működéséhez a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére, az összegek egyidejű felszabadításával: 

1.688 eFt 
535 eFt 

5.750 eFt 

-Számítógépes fogászati röntgen 1.350 eFt + 338 eFt áfa 
-Fogászati röntgen vizsgálószék 428 eFt + 107 eFt áfa 
- Autokláv 5 db 4.600 eFt + 1.150 eFt áfa 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/5/2011. ügyiratszámon megtörtént, az 
intézmény finanszírozása a fenti összeggel megemelésre került. 

109/2011. (ll. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Maróti Ferenc 
temetési költségeire bruttó 106.726,-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének dologi kiadásai kerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A temetés költségéről szóló számla (93.821,-Ft) 2011. március 18-án 
kifizetésre került. 

Jogi Osztály 

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: A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került. 

17/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy csatlakozni kíván a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 
Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Budapest Főváros XVI. és XVII. kerület 
önkormányzatának vezetőit a képviselő- testület társulásban való részvételi szándékáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A megállapodás-tervezet elkészült, az érintett kerületek önkormányzati 
vezetőinek megküldtük. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2011. április 13-án tárgyalja az anyagot. Az április 21-ei 
képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült. 
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42/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kérjen fel szakértő jogászt - a Szent László tér 34. sz. Általános Iskola 
fiktív tanulóival kapcsolatos hamis statisztikai adatszolgáltatással összefüggésben - annak 
vizsgálatára, hogy Hegyi Flóriánnéval szemben érvényesíthető-e kárigény, és milyen 
mértékben, s ez alapján érdemes-e polgári peres eljárást indítani. 
Határidő: felkérésre: azonnal 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

előterjesztésre: 20 ll. március 17. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr.Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént, az elkészült jogi szakvélemény alapján 
a képviselő-testület 2011. március 17-i ülésén hozott döntést az ügyben. 

10112011. (Il. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2 millió forint 
támogatást nyújt a helyi Vöröskereszt útján, a vörösiszap-áradás károsultjainak a képviselő
testület fejlesztési célú céltartalék kerete terhére - az összeg egyidejű felszabadításával -
azzal a feltétellel, hogy a támogatott családok között a Völler és a Joo család is szerepeljen. 
Egyben felkéri a polgármestert, kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy a fenti 
támogatást a Vöröskereszt megfelelő ellenőrzés mellett, célzottanjuttassa el a károsultakhoz. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Weeber Tibor alpolgármester 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítás az V/18/6/2011. ügyiratszámon megtörtént A 
megállapodás aláírásra került, a határozat teljesült. 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

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 polgármestert a szükséges intézkedések 

megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Az emléktábla elkészült. 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

65/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Medveczky Katalin elnök 
és 

66/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Nagy István elnök 

és 

67/2011. (Il. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
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információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Fe hér István elnök 

és 

68/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: J ógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Kollátosz Jorgosz elnök 
és 

69/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 201 O. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Filipovics Máté elnök 

és 

70/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
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információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgártnestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Danka Zoltán elnök 

és 

7112011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat 
közötti - a Kőbányai Német Önkormányzat költségvetése elkészítésének, jóváhagyásának 
eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére 
vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt 
Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Inguszné dr. Barabás Rita elnök 

és 

72/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Bacsa Gyula elnök 

és 

73/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Kőbányai Román 
Kisebbségi Önkormányzat közötti - a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetése elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén 
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belüli információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2010. március 29-én kelt Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Határidő: azonnal 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jógáné Szabados Henrietta osztályvezető 

Papp Zoltán elnök 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént. 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

1186/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg pályázat benyújtásának lehetőségét az KEOP-3.A.l 
kódszámú, "a Közép-magyarországi Régió közigazgatása informatikai hátterének fejlesztése" 
című pályázati felhívásra. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Intézkedés: Az Informatikai Csoporttal történt egyeztetés alapján - tekintettel a rövid 
benyújtási határidőre - a pályázat nem pályázat benyújtásra. 

Szociális és Egészségügyi Főosztály 

29/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április l
jétől - 20 ll. június 30-áig határozott időre - jelenlegi vezetői illetményének változatlanul 
hagyása mellett - megbízza Ambrus Zsuzsannát a BÁRKA Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ vezetői teendőinek ellátásával. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Verbai Lajos 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: Ambrus Zsuzsanna kinevezése a megjelölt időpontig megtörtént. 
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A képviselő-testület a 112-116/2011. (II. 17.) sz. önkormányzati határozataiban 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 

1475/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2010.05.31-re 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 84112010.(IV.20.)sz.hat.-tal 

2223/2010.(X.21.) hat.-tal2011.032.15-re 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő 
dohányzás tilalmáról szóló 26/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet alapján 
gondoskodjon a dohányzási tilalom alá eső területek határának kijelöléséről és a dohányzást 
tiltó táblák kihelyezéséről, illetve a csikkek biztonságos gyűjtését is lehetövé tevő 

szemétgyűjtők elhelyezéséről a rendelet mellékleteiben szereplő területek határán. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A költségvetés előkészítésekor a feladatra fedezetet nem biztosítottak, s a 
rendelet átdolgozását javasolták költségkímélő megoldással. 

1578/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Hat.időmód.: 2010.03.31-re 
(16 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 109/2010.(11.15.)sz.hat.-tal 

és 2010.06.30-ig 1038/2010.(V.20.)sz.hat.-tal 
2223/2010.(X.21.) hat.-tal2010.12.31-re 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1577/2009. 
(IX. 24.) számú határozatában elfogadottak alapján- felkéri a polgármestert, hogy rövid időn 
belül kerüljön kidolgozásra a Polgármesteri Hivatalnak, a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft., a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő 
Kft. közötti feladatmegosztás. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Hancz Sándor ügyvezető 
Fecske Károly vezérigazgató/ügyvezető 
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Intézkedés: A feladatmegosztás jelenleg zajlik az új struktúra szerint, így okafogyottá vált 
a Kőbányai Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. tekintetében. 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

2671/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az 
Egészségügyi szolgálat vezetőjét, hogy az orvosi rendelőkről készített tanulmányban 
javaslatként szereplő selejtezést végeztesse el. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a selejtezés 2011. március 28-ig 
megtörtént. 

83/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március l-jei 
hatállyal jóváhagyja a Ginter-Med Csecsernő és Gyermek Szakorvosi Betéti Társaság 
szerződésének rnódosítását, azzal, hogy a 300096299-es házi gyermekorvosi praxist 
rnűködtető Ginter-Med Betéti Társaság saját alkalmazásában álló asszisztenst 
foglalkoztasson. 
Felkéri a polgáriDestert a gazdasági társaság és az Önkormányzat közötti egészsegugyi 
ellátási, valarnint használatba adási szerződésrnódosításának aláírására. (Az egészségügyi és 
használatba adási szerződés-módosítás a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) 

Határidő: 20 ll. március l. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés módosítása 2011. február 28-án aláírásra került. 

84/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 83/2011. 
(II.l7.) sz. határozata alapj án - a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a 3 00096299-es szám ú 
házi gyermekorvosi praxis közalkalmazotti asszisztensi álláshelyeinek számát l fővel 
csökkenti. Egyben felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a szükséges rnunkáltatói 
intézkedést a közalkalmazott asszisztens közalkalmazotti jogviszonyának rnegszüntetése 
érdekében tegye meg. 

Határidő: 2011. március l. 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a szükséges munkáltatói intézkedéseket 
2011. február 28-ig megtette. 

Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

110112010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjét készítsen előterjesztést a képviselő-testület 
következő ülésére, mely részletes kimutatást tartalmaz a 2010. évi költségvetésben a 
rendezvényekre elkülönített, s eddig fel nem használt összeg erejéig, a hátralévő programok 
vonatkozásában. 
Határidő: 2010. június 17. 
Felelős: Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. az előterjesztést elkészítette, 
melyet a képviselő-testület 2010. június 17-i ülésén megtárgyalt. Ez alapján 
születtek meg a 1352/2010. (VI. 17.) és 1353/2010. (VI. 17.) számú 
határozatok. 

89/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2011. (11.17.) 
sz. határozatával jóváhagyott program megvalósításához a Kőbányai Média és Kulturális 
Nonprofit Kft. részére a marketing, reklám költségeire bruttó 677.500 Ft összeget biztosít, a 
20 ll. évi költségvetésben rendelkezésre álló l ,25 O e Ft előirányzat terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A március 15-i ünnepi rendezvény lebonyolítása megtörtént, a számlák 
átutalásra kerültek. 

KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft. 

235112010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai ÖnkormányzatKépviselőtestülete-a 1139/2010. és 
1140/2010 (V. 20.) számú önkormányzati határozatai alapján - jóváhagyja a KŐKERT 
Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Vagyonkezelői Szerződésének módosítását. 
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Egyben felkéri a polgármestert a V agyonkezelői Szerződés-módosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A Vagyonkezelői Szerződés-módosítás 2011. február 7-én aláírásra került. 

2352/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2292-
2294/2010 (X. 21.) számú, valamint a 2315-2317 (X. 21.) számú önkormányzati határozatai 
alapján- jóváhagyja a KÓKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának 
módosítását a 8. e) pont alábbi kiegészítésével: 

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

Egyben felkéri a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására, az ügyvezetőt pedig a 
cégbírósághoz történő benyújtására. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának 
módosítása a Cégbíróságon bejegyzésre került. 

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 

1333/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kőbánya- Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Budapest Kőbányai Önkormányzat között 
a biogáz mentesítő üzemeltetésére létrejött megbízási szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti. Megállapítja továbbá, hogy a szerződés megszűnéséből kifolyólag a feleknek 
egymással szemben semmilyen további kötelezettségük nem származik a szerződésben foglalt 
feladatokat a továbbiakban a bérleti szerződésben rögzített üzemeltetési feladatok körében 
végzi a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: Uj házi István ügyvezető 

Intézkedés: A szerződés megszüntetésre került. 

1483/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Bp. X. ker., Gergely u. - Sibrik M. út- Harmat u. - Noszlopy u. által határolt (volt bánya) 
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területen lévő szánkódomb építésével kapcsolatban készített összegző jelentés komplett 
dokumentációval (közbeszerzési kiírástervezet, műszaki dokumentáció, szakértői anyaghoz 
kapcsolódó elszámolás, árazatlan költségvetés) együtt kerüljön ismét a képviselő-testület elé, 
sa testület ezen dokumentumok alapján hozza meg a döntését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ujházi István 

és 

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

Intézkedés: Az összegző jelentést a képviselő-testület 2011. március 17-i ülésén tárgyalta 
és a 154/2011. (III. 17.) sz. határozat született, mely alapján a képviselő
testület felkérte a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az első ütemként jelzett szánkózó domb kiviteli tervei 
alapján a közbeszerzési ajánlati felhívást készíttesse el és folytassa le a 
közbeszerzési eljárást. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

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

Felelős: 

azonnal 
Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A témával kapcsolatban aláírásra került a közfeladat-ellátási szerződés. 

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 

14 



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 

2744/2010. (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.l6.) sz. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében- megbízzamind a 
Beolvadó Társaság, mind pedig az Átvevő Társaság vezető tisztségviselőit, hogy a 
vagyonrnérleg tervezeteket és azokat alátámasztó vagyonleltár tervezeteket, valamint az 
átalakuláshoz szükséges egyéb, a jogszabályok által megkövetelt okiratokat készítse, illetve 
készíttesse el, legkésőbb 20 ll. március 16-ig. 
Határidő: 2011. március 16. (az Egyesülési Szerződés megköté-

sének tervezett időpontja) 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Ujházi István ügyvezető 

Intézkedés: A határozatban foglaltak alapján a kijelölt könyvvizsgáló megbízása 
megtörtént. A beolvadással kapcsolatos ügyintézés folyamatos. A 
beolvadással kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület 2011. április 21-i 
ülésén tárgyalja. 

12/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2378/2010. (XI. 
18.) sz. önkormányzati határozatát az új eljárás megindításának vonatkozásában az 
alábbiak szerint módosítja: 

"Egyben felkéri az új eljárás megindítására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t. 
Felelős: Szabó László vezérigazgató" 

Intézkedés: A határozat teljesült. 

37/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 3 8957/0/ A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest X., 
Liget u. 1/c. I. 16. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan írjon ki új nyilvános 
pályázatot- a vonatkozó jogszabályok alapján- az aktualizált értékbecslési szakvéleményben 
meghatározott 3 .l 00 e Ft minimál áron. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Pályázatot senki nem nyújtott be, így eredménytelenül zárult. 
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102-107/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozataival 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati 
tulajdonú lakás, valamint nem lakás céljára szolgáló (iroda) helyiségeket az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló, 
46/2007. (XII.19.) szám ú önkormányzati rendeletben foglalt feltételek szerint bérlő részére 
elidegenítésre kijelöl. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlanok forgalmi értékének 
meghatározásához szükséges értékbecslés elkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az értékbecslések elkészültek, az árajánJatok megküldésre kerültek a bérlők 
részére. 

110/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Táma u. 4. alagsor 1-2., 46 m2 alapterületű lakást a lakásállományból törli. 
Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 

Felelős: 

Előkészítésért felelős: 

Előkészítés végrehajtásáért felelős: 

és 

2011. március 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 

111/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Táma u. 4. alagsor 3., 21 m2 alapterületű lakást a lakásállományból törli. 
Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
Határidő: 

Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Előkészítés végrehajtásáért felelős: 

2011. március 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Mindkét cím törlésre került a lakásállományból. 
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II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS 

2349/2010. (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 adótárgy fajtánként (különös tekintettel a lakáscélú ingatlanok esetén) 
differenciált adámérték bevezetésének lehetőségét vizsgáltassa meg. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mózer Éva főosztályvezető 

Intézkedés: Az anyag elkészítéséhez átfogó vizsgálatot kell végezni, határidő módosítás 
szükséges 2011. augusztus 18-ig. 

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 készíttesse 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 oly módon, hogy a pályázati kiírásról, annak feltételeiről 
a képviselő-testület legkésőbb 2011 márciusában döntést hozhasson. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: Dr. Jurasits Zsolt ügyvéddel folyik az előkészítő munka, határidő 

módosítása szükséges 2011. június 15-ig. 

134/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre készíttessen tájékoztató anyagot 
mindazon ingatlanokról, melyek vonatkozásában az önkormányzat l évnél hosszabb időre 
szóló bérleti szerződést kötött, illetve közterület-használati engedélyt adott. 
Határidő: 2011. május 19. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda 

Intézkedés: Az anyag elkészítéséhez átfogó vizsgálatot kell végezni, határidő módosítás 
szükséges 2011. június 16-ig. 
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III. HATÁROZAT VISSZAVONÁSA 

2347/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, vizsgáltassa meg, dolgoztassa ki a fiatalok első lakáshoz juttatásának 
feltételrendszerét. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. március 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Visszavonás indoka: 2011. évi költségvetésben forrás nem biztosított. 

IV. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

735/2010. (111.18.) 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 István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a tanulmányt elkészítette. A munka 
elvégzésére a megbízási szerződés nem került aláírásra, számla nem került 
kibocsátásra. A fedezet a 2011. évi költségvetésben nem szerepel. A 
szakértői tárgyalások megtörténtek, a Kápolna téri Általános Iskolában 
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2011. március 25-én bejárást tartottak, valamint a Főépítészi Osztállyai 
egyeztetve a döntés folyamatban van. 

111112010. (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 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: Vezetői szintű egyeztetés zajlik. 

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.61621/1995/3. 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: 201 O. június 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter főosztályvezető 

Intézkedés: Vezetői szintű egyeztetés zajlik. 

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: Vezetői szintű egyeztetés zajlik. 
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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. l 0-14. 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.január 31-ig. 

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

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A bérleti szerződés megkötésre került. 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 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné dr.Szabó Ivett 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2011. áprilisi Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság levette napirendjéről 
az előterjesztést, így az csak a képviselő-testület májusi ülésére kerül 
beterj esztésre. 

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 polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A tábla megrendelése folyamatban van. 

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

Határidő: 2010. december l. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A 2011. évi költségvetés bevételei közé a Budapest Fővárosi Önkormányzata 
által nyújtott támogatás 40 millió Ft összeggel betervezésre került. A 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 

2356/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Módosította: 3112011. (1. 20.) sz 
(17 igen, egyhangú szavazattal) hat.-tal KŐKERT -et törölte 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
elvi szándékát, hogy a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft.-t, valamint a KŐKERT 
Kőbányai Non profit Közhasznú Kft. t végelszámolással meg kívánja szüntetni. 
Egyben felkéri a polgármestert és az ügyvezetőket az előkészítéshez szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

és 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Győrffy László 
Hanez Sándor ügyvezetők 

3112011. (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 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t nem kívánja megszüntetni, ennek 
megfelelően a 2356/2010. (XI. 18.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon elvi szándékát, hogy a Kőbányai Média és Kulturális Non-profit 

21 



Kft.-t végelszámolással megszünteti. Egyben felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt 
a végelszámoláshoz szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A végelszámolás előkészítése folyamatban van, az ezzel kapcsolatos 
előterjesztés a képviselő-testület 2011. április 21-i ülésére kerül 
beterjesztésre. A végelszámolás elindításához szükséges döntés valószínűleg 
szintén ezen a testületi ülésen születik meg. 

2393/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vonja vissza a Ludvig János részére 2010. június 16-án kiadott, 
K/319/5/1 O/III. iktatószám ú közterület-használati hozzájárulásról szóló határozatot, azzal, 
hogy az Önkormányzat mint használatba adó érdekkörében felmerülő ok miatt a közterület 
további használatához nem járul hozzá, és egyben kötelezze Kómár Editet a pavilon 
elbontására és a közterület eredeti állapotának helyreállítására kártalanítási igény nélkül, saját 
költségére. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A pavilon ügyéről előterjesztés készült, amelyet a Gazdasági Bizottság 
tárgyalt, de testületi ülésen levették a napirendről azzal az indokkal, hogy a 
többi közterület-használati engedélyt érintő egységes előterjesztés fog 
készülni. 

2354/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezető 
tisztségviselőit, hogy a beolvadáshoz szükséges előzetes egyeztetéseket folytassák le, majd a 
beolvadásra vonatkozó előterjesztésüket, beleértve annak költségvonzatát is a képviselő
testület decemberi rendes ülésén terjesszék elő. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Újházi István ügyvezető 

Intézkedés: A határozat végrehajtása folyamatban van. 

238112010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányán egy 
fedett jégpálya létrehozását tartja szükségesnek. 
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Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot annak helyszínére, működtetési 
módjára, és költségterv készítésével terjessze elő a képviselő-testület 201l.márciusi ülésére. 
Határidő: 2011. március 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Révész Máriusz bizottsági elnök 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A képviselő-testület 2011. április 21-i ülésére készült erre vonatkozóan 
előterjesztés, de a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és a Gazdasági 
Bizottság úgy döntött, hogy további egyeztetés szükséges az ügyben. 

2674/2010. (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 - több bizottság és a háziorvosi fórum bevonásával - vizsgáltassa meg a 
kerület biztonságos ellátása érdekében hány darab és milyen alapterületű orvosi rendelőre van 
szükség és - ahol az megoldható, az egy rendelő egy orvos elvet alapul véve - készítiesse elő 
döntésre, hogy a most meglévő rendelőintézetek közül melyeket kívánja megtartani és 
felújítani, és melyeket kiváltani, illetve hol kíván új rendelőt kialakítani. A vizsgálat 
tartalmazza a rendelők üzemeltetési költségeit is. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. március 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Szarvasi Ákos 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 

Intézkedés: Az egyeztetések folyamatban vannak. 

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 
Végrehajtásért felelős: Hegedűs Károly mb. jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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Intézkedés: Vezetői egyeztetés folyamatban van. 

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: Az előterjesztés a képviselő-testület elé beterjesztésre került, a megállapodás 
megkötése folyamatban van. 

2727/2010. (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, dolgoztassaki annak a lehetőségét, hogy a Nagycsaládos Kártyával rendelkező 
családok gyermekei az önkormányzat által szervezett táborokban kedvezményesen 
vehessenek részt. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. március 31. 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 
Győrffy László intézményvezető 

Intézkedés: A Nagycsaládos Kártyával rendelkező családok gyermekei részére az amúgy 
is kedvezményesen működő balatonlellei táborban további kedvezményekre 
csak újabb források bevonásával van lehetőség. A 2011. évi intézményi 
költségvetésben már nincs forrás rá. 

2744/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító- a 
274112010. (XII.l6.) sz. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében- megbízzamind a 
Beolvadó Társaság, mind pedig az Átvevő Társaság vezető tisztségviselőit, hogy a 
vagyonrnérleg tervezeteket és azokat alátámasztó vagyonleltár tervezeteket, valamint az 
átalakuláshoz szükséges egyéb, a jogszabályok által megkövetelt okiratokat készítse, illetve 
készíttesse el, legkésőbb 20 ll. március 16-ig. 
Határidő: 2011. március 16. (az Egyesülési Szerződés megköté

sének tervezett időpontja) 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Ujházi István ügyvezető 

24 



Intézkedés: 2011. március 17-i képviselő-testületi ülés napirendjéről levételre került, 
további intézkedések folyamatban vannak. 

1112011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti tagozódásának 2011. árpilis l-jétől történő változása miatt - a 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által ellátott felújítási és beruházási 
feladatok közül az alábbiakat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez rendeli a 2011. évi 
költségvetési rendeletben betervezett forrással: 

- Ismételt pályáztatás és annak teljes bonyolítása: 
- a Mádi u. 4-6. sz. alatti óvoda bövítése, 
- a Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása tárgyában. 

- Szakmai felügyelet és a beruházó nevében szükséges további feladatok ellátása: 
- a Halom u. 33. sz. alatti bölcsőde építése tárgyában. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját pedig a határozatban foglalt feladatok bonyolítására, 
azzal, hogy a költségvetésben biztosított kereteken túl, azok ellátásáért külön bonyolítói díjra 
nem jogosult. 
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 fenti feladatokra tervezett összegek a 2011. évi költségvetésben a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez lettek rendelve. Mindkét ügy folyamatban 
van. 

19/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 

vezetőjével a mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos együttműködésről, és az 
együttműködési megállapodás tervezetét terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Korpai Anita osztályvezető 

Intézkedés: A kapcsolatfelvétel megtörtént, az egyeztetés folyamatban van. 
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2112011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pártok által bérelt alábbi helyiségre vonatkozó 
bérleti szerződéseket 20 ll. március 31-ével mondja fel: 

FIDESZ Halom u. 37/b 
MSZP Martinovics téri üzletház (Havas l. u. 1.) 
SZDSZ Állomás u. 26. 
MSZDP Hatház u. 5/a 
MIÉP Gyömrői u .49. 
Független Kisg. 
és Polg.Párt 
MDF 
Kereszténydem. 
Néppárt 
Munkáspárt 
Jobbik M. Párt 

Körösi Csoma stny. 8. 
Körösi Csoma stny. 4. fszt.! O. 

KDNP Kőbányai 

Halom u. 3 7/b 
Kada u. 120. 
Állomás u. 13. 

Szervezete Újhegyi stny. 12. 
"történelmi" Szociál-
demokrata Párt Állomás u. l 7. 
Új szövetség Magyar-
országért Párt és 56-os 
Magyarok Világszöv. Ónodi u. l. 

Határidő: 

Felelős: 

intézkedésre: azonnal 
Szabó László vezérigazgató 

66m2 és 107m2 

329m2 

455m2 

75m2 

52m2 

Intézkedés: Tájékoztató anyag készült a pártok részére bérbe adott helyiségek 
felmondásával kapcsolatban. 

38/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X., Üllői út 
132. sz. alatti helyiség vonatkozásában Varsányiné Dr. Szabó Mária a Képzett Polgárságért 
Alapítvány kuratóriumának megbízottjaként, illetve a Homo Novus Kft képviselőjeként írt 
kérelmét megvizsgálva úgy dönt, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezdje meg az 
egyeztetést a bérlőkkel a helyiség legkésőbb 2011. január 31. napjáig történő visszaadásáról
a bérleményen meglévő hátralék összege növekedésének megállítása miatt - és ezzel egy 
időben kezdje meg a helyiségben a bérlők által végzett beruházások felmérését, továbbá tegye 
meg a szükséges intézkedést a bérhátralék behajtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: Az ügy átadva jogi intézkedésre ügyvédi iroda részére. 
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44/2011. (I. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 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 2010. 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 amennyiben ezen 
kötelezettségének, és a havonta esedékes rendes közterület-használati dijfizetési 
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 II. havi törlesztő részleten kívül a havi fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni. 

45/2011. (I. 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 2010. december 31-ig fennálló 534.600,- Ft közterület
használati díj alábbiak szerinti részletekben történő megfizetéséhez. 
Az Önkormányzat által kibocsátott számla alapj án 20 ll. február O 1-j étől kezdődően 12 
hónapon keresztül részletekben, havi 44.550,- forintot- tartozik törleszteni azzal a feltétellel, 
hogy amennyiben ezen kötelezettségének, és a negyedévente 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 2011. I. negyedévi törlesztő részleten kívül fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni. 

79/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, készíttessen hatástanulmányt a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési 
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Központ Kulturális Szabadidő 

Államvasutaktól, továbbá folytasson 
·kérdéséről. 

Egyesület átvételének lehetőségéről a Magyar 
tárgyalásokat a művelődési központ támogatásának 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

intézkedés megkezdése: azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A feladat további intézkedéseket igényel, az előkészület folyamatban van. 

82/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Mentőszolgálattal kötendő, a Budapest X. kerület Téglavető u. 36. szám alatti, 41267/17 
hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon mentőállomás kialakítására és 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás II.4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

II. 4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a mentőállomás létesítése érdekében a jelen 
Megállapodás 2. számú mellékletében leltár szerint meghatározott bútorzatot bocsátja 
az OMSZ rendelkezésére, melynek cseréje, javítása már az OMSZ-ot terheli. 

Egyben felkéri a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
Határidő: 2011. március 15. 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A megállapodás aláírása folyamatban van a Mentőszolgálatnál. 

96/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 5 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jogutód nélkül meg 
kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) és 
egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: előkészítés: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetése folyamatban van. Több 
intézkedést későbbi időpontban kell megtenni. 

97/2011. (II. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál az 1997-ben a 
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kerület és a Főváros között létrejött Fővárosi Közoktatási Együttműködési Megállapodás 
fel ül vizsgálatát 
Határidő· 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésé ért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Az előterjes ztés készül, döntés később várható. 

HATÁROZATI JAVAS LA TOK: 

1/ Budapest Főváros X. k 

82112010. (III. 25.) 
1101/2010. (V. 20.) 
1186/2010. (V. 20.) 
1333/2010. (VI. 17.) 
1475/2009. (IX. 24.) 
1483/2010. (VII. 8.) 
1578/2009. (IX. 24.) 
1968/2010. (VIII. 26.) 
2094/2010. (IX. 16.) 
2102/2010. (IX. 17.) 
235112010. (XI. 18.) 
2352/2010. (XI. 18.) 
2394/2010. (XI. 18.) 
2671/2010. (XII. 16.) 
2686/2011. (XII. 16.) 

l. 

erület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 

2740/2010. (XII. 16.) 
----"------l 

2743/2010. (XII. 16.) 
----"------l 

2744/2010. (XII. 16.) 
----"------l 

12/2011. (1. 20.) 
17/2011. (1. 20.) 
29/20 ll. (1. 20.) 
37/2011. (1. 20.) 
42/2011. (1. 20.) 
65/2011. (II. 17.) -------1 

66/2011. (II. 17.) __ _____, 
67/2011. (ll. 17.) -------1 

68/2011. (II. 17.) ------1 

69/2011. (II. 17.) ------1 

70/2011. (II. 17.) ------1 

71/2011. (II. 17.) -----' 

72/2011. (II. 17.) 
73/2011. (II. 17.) 
83/2011. (II. 17.) 
84/2011. (II. 17.) 
85/2011. (II. 17.) 
89/2011. (II. 17.) 
10112011. (II. 17.) 
102-107/2011. (II. 17.) 
109/2011. (II. 17.) 
110/2011. (II. 17.) 
111/2011. (II. 17.) 
112-166/2011. (II. 17.) 
117/2011. (II. 17.) 

1 határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. számú önkormányzat' 

2./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2349/2010. (XI. 18.) s 
2641/2010. (XII. 16.) 
134/2011. (III. 17.) sz 
módosítja. 

zámú határozat végrehajtásának határidejét 2011. 08. 18-ára, 
szám ú határozat végrehajtásának határidejét 20 ll. 06. 15-ére 
ámú határozat végrehajtásának határidejét 2011. 06. 16-ára 

3./ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2347/2010. 
ozatát visszavonja. (XI. 18.) szárnú határ 
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41 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Mellékletek: Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról 

Budapest, 20 ll. március 31. 

Törvényességi szempontból látta: 

D~!:-
jegyző 

t~l._<L
Kovács Róbert 
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Sorsz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

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

Pályázati kód Pályázati felhívás cím 
Pályázat Benyújtás 

Pályázat állapota 
Pályázat összes 

típusa időpontja költsége (Ft) 

KMOP-2007-
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 
e lsz. 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 prograrnak 

TÁMOP-3.3.2 
végrehajtásának támogatása a 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 
Közép-magyarországi 

. - '-----
Régióban 

Támogatási összeg 

235.689.195 

66.438.576 

1.389.962.298 

49.161.600 

' 

19.446.500 

10.000.000 

52.950.000 



8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselt pályázatok 
200 7-2009. év 

Önkormányzati Minisztérium: 
OLLÉ Program keretében 

megvalósu It, 
megvalósuló kisméretű 

pénzügyi 
nincs műfüves futsal hazai 2008. december 20.003.785 

labdarúgópályák létesítésének 
elszámolás 

támogatása /Széchenyi Ált. 
megtőrtént 

Isk./ 

nyertes, 

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

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

nyertes, 

KEOP-5.1.0 
Energetikai hatékonyság 

EU 2008. december 
megvalósult, záró 

167.690.662 
növelése elszámolás 

folyamatban 
nyertes, 

KMOP-2008- Fenntartható életmód és 
EU 2009. április 

megvalósult, záró 
44.972.380 

3.3.4/B fogyasztás elszámolás 
folyamatban 

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

helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő 

megvalósult, záró 40.000.000 
nincs sportlétesítmények Hazai 2009. április 

felújításának támogatása" c. 
elsz. megtőrtént (11.400.000) 

pályázat (Keresztury Dezső Ált. 
Iskola tornatermi 

sportburkolatának felújítása) 

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-KMR Géniusz Integrált megvalósítás alatt 

Tehetségsegítő Program" 

2.000.000 

77.330.229 
(57.013.775) 

83.995.331 

42.723.761 

' 
' 

9.000.000 

12.796.263 

10.000.000 



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

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

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-2010-

értékmegőrzés és 
EU 201 O. március szerződés 47.166.774 

0009 
értékteremtés útján a fiatal 

megkötése 
nemzedékkel" pályázat 

meqtörtént 

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 kivüli és 
EU 201 O. március elbírálásban 38.679.999 1/KMR-2010-0066 szabadidős tevékenységeinek 

részesült 
támogatása 

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

az első fordulóban 1.176.248.500 
5.1.1/A-09-1 f-201 O- 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.) 

l 
l 
! 

184.371.594 

205. 097. 031 
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24. 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabinete által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

KEOP-2009-
Sibrik Miklós u. 66-68. 

5.3.0/A/09-201 O-
többfunkciós intézmény 

EU 2010. május elutasítva 157.940.730 
komplex energetikai 

0161 
korszerűsítése 

Sajátos nevelési igényű 
nyertes, de a 

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

tanulók együttnevelése EU 201 O. március 
szerződés nem 

30.000.000 
Kőbányán 

került megkötésre 

pozitív 
nincs Kerékpárosbarát Település hazai 201 O. szeptember elbírálásban o 

részesült 

Gyermekek és fiatalok 
TÁMOP-5.2.5/A- társadalmi integrációját segítő 

EU 201 O. szeptember elbírálás alatt áll 79.968.702 
10/1 KMR prograrnak (Gyermekjóléti 

Központ pályázata) 

Gyermekek és fiatalok 

T ÁMOP-5.2. 5/B-
társadalmi integrációját segítő 

10/1 KMR 
prograrnak (Sport, Ifjúsági és EU 201 O. október elbírálás alatt áll 70.965.958 
Civil Kapcsolatok Főosztálya 

pályázat& 
- ~- - - -- -- ----

119.512.676 

30.000.000 

o 

79.968.702 

70.965.958 


