
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat 
módosításra javasolt, és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a 

pályázatok aktuális állásáról 

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

I. végrehajtott, 
II. határidő módosításra javasolt, 
III. határozat visszavonásáról, 
IV. határozat módosításáról, 
V. folyamatban lévő határozatokról, 

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

Az előterjesztés 2. melléklete a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 
3. melléklete határidő módosítását, 4. melléklete határozat visszavonását, 5. melléklete 
határozat módosítását, 6. melléklete pedig azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a 
végrehajtása még folyamatban van. A 7. melléklet a pályázatok aktuális állásáról szóló 
tájékoztatást tartalmazza. 

Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztés l. 
mellékletében foglalt határozatot hozza. 

Budapest, 20 ll. szeptember 12. 

J:lA-_JL 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Előterjesztés l. melléklete 

Határozati javaslat: 

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

2354/2010. (XI. 18.) 393/2011. (V.19.) 531/2011. (VI. 16.) 
2384/2010. (XI. 18.) 394/2011. (V. 19.) 532/2011. (VI. 16.) 
2393/2010. (XI. 18.) 396/2011. (V. 19.) 533/2011. (VI. 16.) 
2426/2010. (XI. 18.) 397/2011. (V. 19.) 537/2011. (VI. 16.) 
2754/2010. (XII. 16.) 402/2011. (V. 19.) 538/2011. (VI. 16.) 
38/2011' (l. 20.) 403/2011. (V.19.) 539/2011. (VI. 16.) 
44-45/2011. (1. 20.) 404/2011. (V. 19.) 540/2011. (VI. 16.) 
96/2011. Ul.17.) 408/2011. (V. 19.) 557/2011. (VI.16.) 
132/2011. (lll. 17.) 409/2011. (V. 19.) 559/2011. (VI.16.) 
134/2011. (lll. 17.) 410/2011. (V. 19.) 562/2011. (VI. 16.) 
182/2011. (lll. 17.) 412/2011. (V. 19.) 566/2011. (VI. 16.) 
189/2011. (lll. 17.) 413/2011. (V. 19.) 567/2011. (VI. 16.) 
192/2011. (lll. 17.) 414/2011. (V. 19.) 568/211. (VI. 16.) 
193/2011. (lll. 17.) 416/2011. (V. 19.) 573/2011. (VI. 16.) 
194/2011.{111.17.) 417/2011. (V.19.) 574/2011. (VI. 16.) 
200-201/2011. (lll. 17.) 418/2011. (V. 19.) 575/2011. (VI. 16.) 
257/2011. (IV. 21.) 419/2011. (V. 19.) 576/2011. (VI. 16.) 
258/2011. (IV. 21.) 420-423/2011. (V. 19.) 579/2011. (VI. 16.) 
271/2011. (IV. 21.) 424/2011. (V. 19.) 580/2011. (VI.16.) 
274/2011. (IV. 21.) 426/2011. (V. 19.) 581/2011. (VI. 16.) 
277/2011. (IX. 21.) 429/2011. (V. 19.) 583/2011. (VI. 16.) 
297/2011. (IV. 21.) 435/2011. (V.19.) 584/2011. (VI. 16.) 
298/2011. (IV. 21.) 437/2011. (V. 19.) 585/2011. (VI. 16.) 
299/2011. (IV. 21.) 441/2011. (V. 19.) 586/2011. (VI. 16.) 
343/2011. (V. 19.) 443/2011. (V. 19.) 587/2011. (VI. 16.) 
344/2011. (V. 19.) 446/2011. (V. 19.) 591/2011. (VI. 16.) 
345/2011.1V. 19.) 451/2011. (V. 19.) 593/2011. (VI.16.) 
362/2011. (V. 19.) 453/2011. (V. 19.) 596/2011. (VI.16.) 
363/2011. (V. 19.) 455/2011. (V. 19.) 600/2011. (VI.16.) 
364/2011. (V. 19.) 456/2011. (V. 19.) 629/2011. (VI. 16.) 
366/2011. (V. 19.) 460/2011. (V. 19.) 630/2011. (VI. 16.) 
369/2011. (V. 19.) 461/2011. (V. 19.) 631/2011._lVI. 16.) 
370/2011. (V. 19.) 468/2011. (V. 19.) 632/2011. (VI. 16.) 
373/2011. (V. 19.) 472/2011. (V.19.) 633/2011. (VI. 16.) 
379/2011. (V. 19.) 473/2011. (V. 19.) 638/2011. (VI. 16.) 
384/2011. (V: 19.) 474-486/2011. (V. 19.} 639/2011. (VI.16.) 
385/2011. (V. 19.) 487/2011. (V. 19.) 640/2011. (VI. 16.) 
386/2011. (V. 19.) 490/2011. (V. 19.) 641/2011. (VI.16.) 
388/2011. (V. 19.) 492/2011. (V. 19.) 642/2011. (VI. 16.) 
389/2011. (V. 19.) 512/2011. (VI. 16.) 643/2011. (VI.16.) 
390/2011. (V.19.) 515/2011. (VI.16.) 644/2011. (VI. 16.) 
391/2011. (V. 19.) 516/2011. (VI. 16.) 646-648/2011. (VI. 16.) 
392/2011. (V. 19.) 519/2011. (VI. 16.) 650-651/2011. (VI. 16.) 
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652-66 684/2011. (VII. 7.) 725/2011._i_VII. 7 J 
664/20 685/2011. (VII. 7.) 726/2011.(VII. 7.) 
672/20 691/2011. (VII. 7.) 727/2011. _{VII. 71 
673/20 701/2011. (VII. 7.) 728/2011. (VII. 7.) 
674/20 704/2011. (VII. 7 J 730-740/2011. (VII. 7.) 
675/20 717/2011. (VII. 7.) 
682/20 721/2011. (VII. 7.) 

ö nk ormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület a 491/2011. (V. 19.) határozat végrehajtásának határidejét 2011. 
óber 20-ára módosítja. okt 

3./ A Képviselő-testület a 19/2011. (l. 20.) határozatot, 296/2011. (IV. 21.) határozatot, 
amint a 703/2011. (VII. 7.) határozatot visszavonja. val 

4.1 AK épviselő-testület a 8/2011. (1. 20.) határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

51 

B u 
20. 
tul 

dapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a 7/2011. (1. 
) sz. határozata alapján- a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Önkormányzati 
ajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja pályázat benyújtásához 

szü kséges bruttó 7.517 eFt önrészt a 20ll. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
tségvetési rendeletében biztosítja az alábbi bontásban: köl 

Bánya utca 20. közművezetékek felújítása (víz, csatorna) 838 eFt; 
Harmat utca 5. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, 4 db lakás komfortosítása 3.337 eFt; 
Harmat utca 7. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, 2 db lakás komfortosítása 2.764 eFt; 
Halom utca 4. közművezetékek felújítása (víz, csatorna), közös WC 

megszüntetése, lakások komfortosítása 578 eFt. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Pándiné Csernák Margit irodavezető 

Szabó László vezérigazgató 

B u dapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
ó határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról szóló 
koztatót tudomásul veszi. 

l év' 
táj é 
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Előterjesztés 2. melléklete 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

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

V égrehajtásért felelős: 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnek a Fe-Group Zrt. hulladékhasznosítási tevékenységének 
bővítését engedélyező határozata elleni fellebbezésünket a környezetügyért 
felelős államtitkárral és a társaság vezérigazgatójával folytatott tárgyalás 
eredményeként visszavontuk. 
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.) határozatában javasolja a közbeszerzési eljárás 
megindítását. Kezdeményeztük a közbeszerzési szakértő kiválasztásának 
eljárását megindítani. 

277/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros Önkormányzata és Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat között kötendő, a 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő 
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megállapításáról szóló megállapodást jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a megállapodás Fővárosi Közgyűlés általi elfogadását. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

Intézkedés: A megállapodás a tervvel együtt megküldésre került a Fővárosi 

Önkormányzathoz. 

298/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezése érdekében folytasson 
tárgyalásokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, annak eredményéről, 

pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalással járó vonzatáról pedig a következő testületi 
ülésen adjon tájékoztatást. 
Határidő: 

Felelős: 
2011. május 19. 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Intézkedés: A képviselő-testület elfogadta a megállapodás tervezetét, az a BVOP részére 
aláírás végett megküldésre került. 

299/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az Újköztemető előtti terület rendezésével kapcsolatban - szükség esetén 
a Fővárosi Önkormányzat kommunikációért felelős szerveivel együtt - mind a területen 
érintett vállalkozókat, mind pedig a lakosságot részletesen tájékoztassa a helyi média 
bevonásával az elvégzésre kerülő közüzemi munkálatokról és azok időbeli ütemezésérőL 
Határidő: a 20 ll. május 19-ei képviselő-testületi döntés értelmében 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

Intézkedés: A honlapon a tájékoztatás megtörtént 

412/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Európai Bizottság "Európa a Polgárokért Program 2007-2013" keretében 
meghirdetett "Testvérvárosi polgárok találkozói" felhívásra benyújtandó pályázat 
összeállításával és nyertes pályázatesetén a projektmenedzsment feladatok ellátásával az RVI 
Magyarország Kft. kerüljön meg bízásra, amelynek megbízási dija mindösszesen maximum 
bruttó 239 141 Ft. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi kiadások között került betervezésre. 
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Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására a 
fizetési kötelezettség a pénzügyi nyilvántartó rendszerbe felvezetésre került. 
A megbízási szerződés megkötése megtörtént. 

413/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
jelentkezését a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 20 ll. évi felhívására, 
egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 

a kerületfejlesztési 
alpolgármester 
jegyző 

szakterül e tért 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

felelős 

Intézkedés: A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre határidőben 

megtörtént a nevezés. 

557/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
tájékoztatóban foglaltakat, és egyetért azzal, hogy a KMOP 3.3.3.-11 kódszámú, 'Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése' című konstrukcióra pályázat kerüljön benyújtásra az 
Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítése céljából, utáfinanszírozással és várható kb. 116 
millió forint várható összköltséggeL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési 
kapcsolatokért felelős 
jegyző 

szakterül e tért 
alpolgármester 

és 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

külső 

Intézkedés: A pályázat 2011. szeptember 2-i határidőre benyújtásra került, 
hiánypótlásként a szeptemberi képviselő-testületi ülésre kerül vissza 
konkrét költség összeggel. 
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643/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben 
pályázni kíván a KMOP 4.5.3-1 O-ll egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
pályázaton, amennyiben a pályázati lehetőség megnyílik. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: 2011. május 31-én lezárult a pályázati kiírás benyújtási határideje. A 
pályázatokat követjük, amennyiben hasonló tartalmú pályázat kiírásra 
kerül, az előkészítését megtesszük. 

674/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a 
Hungária krt. és a Zách utca közötti szakasz) hasznosítására a következő feltételekkel: 
A közterület leírása: Budapest, X. Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú 

Használat célja: 
Használat időtartama: 
Fizetendő minimális díj összege: 
Fizetési feltételek: 
Elbírálási határidő: 
Elbírálás módja: 

Jelentkezés határideje: 
Jelentkezés feltételei: 

közterületből kb. l 780 m2 nagyságú terület (a Hungária 
krt. és a Zách utca közötti szakasz) 
lakossági piac (szombati napon) 
20 ll. szeptember l-től határozott időre, öt évre szólóan 
bruttó l 00 OOO Ft l hó 
havonta, egy összegben 
20 ll. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülés 
az Önkormányzat számára összességében legelőnyösebb 
ajánlat 
20 ll. augusztus l. 
az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének 
rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy biztosítsa a pályázat nyilvánosságát. 
A képviselő-testület egyúttal megerősítve a 132/2011. (III. 17.) határozatában foglaltakat, a 
pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a piac területének szombati 
napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó részére havi bruttó l 00 OOO Ft 
díjért. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

és a külső 

Intézkedés: A kiírt pályázatot a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította, új 
pályázatot kell kiírni. 
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675/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) "Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése" című KMOP-3.3.3-11 számú pályázatán induljon. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkésztéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A nyilatkozat kiadásra került. 

704/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyilvános pályázaton hirdesse meg elidegenítésre az Önkormányzat 
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat összesen 199 200 OOO Ft + áfa minimum értéken oly 
módon, hogy a három ingatlan tulajdonjogának megszerzése csak egyben legyen lehetséges. 

Hrsz.: Alapterület: (m2
) 

41007113 5 OOO 
41007114 5 OOO 
41007115 4 999 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy biztosítsa a pályázat nyilvánosságát. A 
képviselő-testület a beérkezett pályázatok ismeretében kíván állást foglalni a pályázat 
eredményéről. 

Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázat beadási határideje 2011. szeptember 6. volt, érvényes ajánlat 
nem érkezett. 

721/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával (14 igen, egyhangú 
szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
AQUAPARK projekttel kapcsolatos bérleti szerződés ügyében döntött. 
Határidő: 20 ll. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
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Intézkedés: A bérleti szerződés aláírására nem került sor, mert a bérbeadandó területen 
termálfúrást végeztet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

345/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében "Közalkalmazotti jogviszony átalakítása" soron a jelenleg rendelkezésre álló 
29 270 OOO Ft-ot felszabadítja és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetésében 
biztosítj a. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
finanszírozásának emelésével az V/18/173/2011. ügyiratszámon megtörtént 

366/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya u. 
31.) részére a költségvetésben biztosított l OOO OOO Ft összegű támogatáson felül, az 
Alapítvánnyal 20 l O. május 19-én kötött együttműködési megállapodás 6. pontja alapján 
további bruttó 2 147 OOO Ft összegű támogatást biztosít a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/170/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A támogatás féléves összege kiutalásra került. 

370/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
által fenntartott oktatási és gyermekjóléti intézményekben az étellel közvetlenül kapcsolatba 
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kerülő közalkalmazottak étkezési díjtétel csökkentésének költségeire 5 697 350 Ft-ot biztosít 
a képviselő-testület működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: 20 ll. június 30. 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/194/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

390/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal a Budapest X., Halom u. 33. szám alatti bölcsőde megvalósításához szükséges bruttó 
227 213 eFt önrész biztosítására, melynek forrása az önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről 
szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a mellékletében szereplő Halom u. bölcsőde 
építése költségvetési sor terhére- melynek teljes összege 4 77 213 e Ft- biztosított. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szükséges fedezet rendelkezésre áll, az építési szerződés módosítása, 
felmondása a tárgyalások során dől el. 

391/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére 
jóváhagyott, kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak 
előirányzatain belülátcsoportosítja az alábbiak szerint: 

V árasüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő 

Vagyongazdálkodási szám előirányzat 

Főosztály kiemeit feladatai Ft-ban 
(létesítmény kód) 

Opel Astra Caraván (550) 263 373 Hatósági Iroda 
Opel Astra Caraván (550) 300 OOO Hatósági Iroda 
Forgalomtechnikai feladatok, 2009/2875 

l 753 537 
Hatósági Iroda 

lámpázás (519) 
Város FM (527) 20081130 939 995 Aljegyző 

Város FM (527) 1999/697 6 329 442 Aljegyző 

Magyar Országos Közjegyzői 
300 OOO 

Jegyzői Iroda 
Kamara eljárási díj (532) 
Intézmények munka és 200911234 

6 402 800 
J egyzői Iroda 

tűzvédelem (822) 2010/385 
Önkormányzati közbeszerzés l 972 500 J egyzői Iroda 
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bonyolító i díja (781) 
Önkormányzati közbeszerzés 2011/93, Jegyzői Iroda 
szakértői dija (781) 250,242, 

lll' 
2010/1235 8 646 750 

708,836, 
588, 

200912735 
Intézményi közbeszerzés 201011284 Jegyzői Iroda 
bonyolítói, szakértői díj (782) 953,954, 2 625 OOO 

2011150 
Körösi Cs. S. sétány 

700 OOO 
Jegyzői Iroda 

Lobogó beszerzés (946) 
Önkormányzat és intézményi 

17 OOO 260 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

vagyonbiztosítás (755) 
Karácsonyi díszvilágítás (742) l 500 OOO Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Kőbánya-Gergely közpark 

92 907 OOO 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

bérleti díja (695) 
F elfestések, prizmák 200911149 

219 248 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

kihelyezése (512) 200912441 
Intézményi riasztó rendszer, 

14 476 412 
Humán Iroda 

figyelő szolgálat (520) 
Szemünk fénye program (815) 200811890 17 210 790 Humán Iroda 
Összesen 173 547107 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szükséges előirányzat átcsoportosítás az V/09/16/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

392/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetésében a V árasüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Fő osztály részére 
jóváhagyott, kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak 
dologi és felhalmozási kiadásainak előirányzatából átcsoportosítja a működési célú 
pénzeszköz átadások államháztartásan kívülre a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. költségvetési sorra, valamint a beruházási feladatok közé az alábbiak szerint: 

V árasüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő 

Vagyongazdálkodási szám előirányzat 

Főosztály kiemeit feladatai Ft-ban 
(létesítmény kód) 

Játszótéri eszközök 3 OOO OOO KOKERTKFT 

ll 



felülvizsgálatának elkészítése 
(666) 
Magassági gallyazások 2009/2001 

l 980 098 
KOKERTKFT 

elvégzése (506) 
Növényvédelem (652) 2009/2002 5 230 777 KOKERTKFT 
Vízhálózat karbantartása 2009/2003 

7 052 130 
KOKERTKFT 

(725) 
Kutyaürülék gyűjtők 200911300 

l 593 250 
KOKERTKFT 

karbantartása (587) 2010/606 
Közutak űrszelvény 200912000 

2 024 358 
KOKERTKFT 

biztosítása (650) 
Játszóterek karbantartása 2011168 KOKERTKFT 
(660) 2009/2129 9 566 794 

200911916 
Körösi Cs. S. sétány 2009/2005 KOKERTKFT 
díszvilágítás és szökőkút 2 244 667 
üzemeltetése (688) 
Bányató szökőkút 2009/2004 

l 130 875 
KOKERTKFT 

üzemeltetése (690) 
Harmat-Kada-V őrösdinka u. 2 OOO OOO KOKERTKFT 
Parki öntözőhálózat II. ütem 
(0141) 
Térfigyelő-rendszer bövítése 30 OOO OOO KOKERTKFT 
(0095) 
Összesen 65 822 949 
Egyben felkén a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, Illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szükséges előirányzat átcsoportosítás az V/09/14/2011. ügyiratszámon 
megtörtént 

393/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére 
jóváhagyott felhalmozási feladatok előirányzatait az alábbiak szerint csoportosítja át· 

' 
V árasüzemeltetési és Szerződés szám Bruttó előirányzat Előirányzat átvevő 

V agyongazdálkodási Ft-ban 
Főosztály kiemeit 

feladatai (létesítmény 
kód) 

Ingatlan rendezés, 2008/906,200811855, 7 549 OOO Főépítészi és 
kitűzés, térrajz, 2010/746,2010/955, Fejlesztési Iroda 
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telekalakítás (0270) 201011075 
Ingatlan 2 OOO OOO Főépítészi és 
értékesítéssel Fej lesztési Iroda 
kapcsolatos kiadások 
(0350) 
Mádi u. 86-92. 2010/682 l 500 OOO Főépítészi és 
bölcsőde ép. Fejlesztési Iroda 
KMOP-2009.4.5.2 
tervezés, kivitelezés 
(0308) 
Felhalmozási 16 333 060 F őépítészi és 
feladatok és Fejlesztési Iroda 
pályázatok 
előkészítése (0353) 
Mentőállomás 201011821 2 OOO OOO F őépítészi és 
létesítése (0357) Fejlesztési Iroda 
Harmat u. 88. Alt. 2010/1803 2 575 OOO Főépítészi és 
Isk. beruházás (O 114) Fejlesztési Iroda 
Kada Mihály Alt. 2010/1817 2 400 OOO Főépítészi és 
Isk. beruházás (0307) Fejlesztési Iroda 
Kerékpárút tervezés 5 OOO OOO Főépítészi és 
(0133) Fejlesztési Iroda 
Kápolna téri l 500 OOO Főépítészi és 
gyalogátkelőhelyek Fejlesztési Iroda 
tervezésére (0293) 
Uj Köztemető előtti 60 OOO OOO Főépítészi és 
körforgalom (0249) Fejlesztési Iroda 
Kápolna téri Isk. 2010/945 l 350 OOO Főépítészi és 
felújítása (1121) Fejlesztési Iroda 
Zeneiskola 10 OOO OOO Főépítészi és 
hangversenyterem Fejlesztési Iroda 
felújítása (1128) 
Gázkazán ok, 15 OOO OOO Gazdasági és 
hő központok Pénzügyi Iroda 
megvásárlása (0312) 
Polgármesteri 4 OOO OOO Jegyzői Iroda 
Hivatal felújítása 
(1000) 
Faültetés (0176) 2010/671 10 252 770 Hatósági Iroda 
Földutak szilárd 15 OOO OOO Kőbányai 

burkolattal való V agyonkezelő Zrt. 
ellátása (0134) 
Balkán-Somfa- 7 OOO OOO Kőbányai 

Ceglédi csomópont V agyonkezelő Zrt. 
(0241) 
Gyakorló utca 50 OOO OOO Kőbányai 

parkoló zóna V agyonkezelő Zrt. 
kialakítása (0283) 
Allandó kistermelői 20 OOO OOO Kőbányai 

piac (0329) V agyonkezelő Zrt. 
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Máltai típusú 150 OOO OOO Kőbányai 

játszótér (0167) Vagyonkezelő Zrt. 
Összesen 383 459 830 
Egyben felkén a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, Illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A keretgazdák módosítása átvezetésre került a 20ll. évi költségvetési 
rendeleten. 

394/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére 
jóváhagyott, szabad rendelkezésű előirányzat maradványokból a képviselő testület működési 
célú általános tartalékába 7 709 706 Ft-ot a polgármester működési célú általános tartalékába 
16 880 735 Ft-ot átcsoportosít az alábbiak szerint: 

Városüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő 

V agyongazdálkodási szám előirányzat 
Főosztály kiemeit feladatai Ft-ban 

(létesítmény kód) 
Lakóközösség kertszépítő 

102 OOO 
Képviselő-testület működési célú 

tevékenysége (502) általános tartalékába 
Közutak fuszelvény 

7 600 489 
Képviselő-testület működési célú 

biztosítása (650) általános tartalékába 

Növényvédelem (652) 223 
Képviselő-testület működési célú 
általános tartalékába 

Vízhálózat karbantartási 
870 

Képviselő-testület működési célú 
munkái (725) általános tartalékába 
Magassági gallyazások 

l 467 
Képviselő-testület működési célú 

elvégzése (506) általános tartalékába 
Kutyaürülék gyűjtő 

l 250 
Képviselő-testület működési célú 

karbantartása (587) általános tartalékába 
Bányató szökőkút 

125 
Képviselő-testület működési célú 

üzemeltetése (690) általános tartalékába 
Illegális szemét elszállítás 

500 
Képviselő-testület működési célú 

(659) általános tartalékába 
Kőrösi Csoma S. sétány Képviselő-testület működési célú 
díszvilágítás és szökőkút 280 általános tartalékába 
üzemeltetés (688) 
F elfestések, prizmák 

752 
Képviselő-testület működési célú 

kihelyezése (512) általános tartalékába 
Szakértői díj (781) 750 Képviselő-testület működési célú 

14 



általános tartalékába 
Játszótereken balesetveszélyes Képviselő-testület működési célú 
helyzetek megszüntetése l OOO általános tartalékába 
(667) 
Kátyúzások, gyorsjavítások 

5 125 224 
Polgármester működési célú 

(518) általános tartalékába 

Lakossági panaszok (736) 5 625 OOO 
Polgármester működési célú 
általános tartalékába 

Szemünk fénye program (815) 2 052 280 
Polgármester működési célú 
általános tartalékába 

J átszószerek karbantartása 
4 078 231 

Polgármester működési célú 
(660) általános tartalékába 
Összesen 24 590 441 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítása az V/09/15/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

396/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bankó Kft. 
játszótér építésére vonatkozó BB-l 0/20 ll kódú pályázat önrészére bruttó 15 millió forintot 
biztosít az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (Il. l 8.) önkormányzati 
rendeletben a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részére a felhalmozási feladatok előirányzatai a 
felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése soron szereplő 16 333 060 forint terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítása az V/09/13/2011. ügyiratszámon megtörtént 

397/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
játszótér-fejlesztési koncepciója alapján megtervezett Óhegy parki kiemeit játszótér 
ütemezett megvalósítására az alábbi játszótereket és feladatokat jelöli ki, melyeknek 
fedezetéül a 2011. évi költségvetési rendelet 13/a mellékletének Máltai típusú játszóterek 
költségvetési soráról 82,5 millió forintot biztosít: 

J Óhegy Park, "II. Csősztorony játszóváros, Nagyok játszótere" 25 OOO OOO Ft J 
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Bihariu.-Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"1. Kicsik játszótere" ( áttelepítendő eszközök vannak a nagyok 
játszóterérő l) 
Bihari u. - Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"II. Sport játszótér" 
Bihari u. -Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"III. Nagyok játszótere" (áttelepítendő eszközök vannak a kicsik 
játszóterérő l) 
Bihariu.-Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"IV. Sport pálya" 
Bársonyvirág utcai játszótér felújítása 
Kamaszok játszótere, nagyok játszótere vízellátás kiépítése 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 

14 OOO OOO Ft 

8 500 OOO Ft 

6 OOO OOO Ft 

7 500 OOO Ft 

20 OOO OOO Ft 
l 500 OOO Ft 

V égrehajtásért felelős: 
a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője 

Intézkedés: A 677/2011. (VII. 7.) határozat módosította az összeget, a Bársonyvirág 
játszótér felújítására 15 millió Ft-ot hagyott jóvá, így a játszótér felújításra 
jóváhagyott összeg 77,5 millió forintra módosult, amelynek fedezete a máltai 
típusú játszóterek költségvetési soron biztosított. 
Jelenleg a munkálatok tervezési folyamata zajlik, a kiviteli tervek a 
napokban elkészülnek. 

402/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. 201 O. évi pénzügyi beszámolójának elfogadását követően 
- Győrffy László részére 2 havi jutalmat biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítása az V/18/177/2011. ügyiratszámon megtörtént. A 
jutalom számfejtésre került. 

409/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (Il. 18.) rendelet 15. mellékletében a "Cognos 
fenntartására, karbantartására" című költségvetési soron szereplő előirányzatból l 500 eFt 
összeget felszabadít. 
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Felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 20 ll. június 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a Cognos fenntartása, karbantartása 
céltartalékból az V/18/171/2011. ügyiratszámon megtörtént A szerződés 
megkötésre került, a munka elvégzése folyamatban van. 

410/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (ll. 18.) önkormányzati rendeletben az óvodák 
teljesítmény ösztönzésére működési célú céltartalék keretében elkülönített összeget, 
20 072 OOO Ft-ot (15 805 OOO Ft személyi juttatás és 4 267 OOO Ft járulék) felszabadít az 
óvodák számára a beterjesztett intézményenkénti, létszámarányos differenciált elosztás 
szerint. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe az 
V/18/174/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

490/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet 2. mellékletében az idegenforgalmi 
adó bevételi előirányzatát 29 OOO eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi előirányzatát 43 
500 eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú 
céltartalék terhére a céltartalék 72 500 eFt összegű felszabadításával egyidejűleg. 
Felkéri a polgármestert a szükséges bejelentések, az előirányzat-módosítás végrehajtása, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

felelős 
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Intézkedés: Az idegenforgalmi adó előirányzatának visszarendezése az V /09/17/20 ll. 
ügyiratszámon, az üdülőhelyi feladatok előirányzatának visszarendezése az 
V/10/9/2011. ügyiratszámon megtörtént 

512/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kőbányai Sport Clubbal kötött megállapodás módosítása keretében a sportklub június 
hónapban felvehesse a részére november-december hónapokra biztosított támogatási összeget. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a módosítás elkészítésére: 20 ll. június 22. 

átutalásra: 2011. június 30. 
Felelős: kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A támogatási szerződés módosításra került, a támogatás ütemezésének 
módosítása a pénzügyi nyilvántartó rendszerbe felvezetésre került. A 
Kőbánya Sport Club részére a november-december hónapokra biztosított 
támogatási összeget 2011. június 30-án kiutaltuk. 

516/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek sorozatára, 
címletére, névértékére, és az átalakulással megemelkedő alaptőke következtében szükséges 
részvény( ek) előállítására- a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, zártkörű módon megemeli. Az új 
részvények névértékének megfelelően Alapító a mai napon vagyoni hozzájárulásként 460 OOO 
Ft, azaz négyszázhatvanezer forint összegű pénzbeli hozzájárulást teljesít, így az alaptőke 
741 460 OOO Ft összegre módosul, melyre tekintettel az átalakulás következtében a Kőbánya
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjével együtt a 
jogutód társaság jegyzett tőkéje összegének megfelelően ki bocsátandó részvények a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulást megelőzően forgalomba 
hozott részvények sorozatával, címletével, fajtájával, előállításának módjával, névértékével 
megegyeznek, illetve a részvénysorozathoz kapcsolódó azonos jogokkal bírnak. Alapító a 
jelen alaptőke-emeléssel, valamint az átalakulással létrejövő új részvények átvételére a mai 
napon kötelezettséget vállal. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 460 OOO Ft vagyoni hozzájárulás kifizetése a képviselő
testület "működési célú általános tartalékkerete" terhére történjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/201/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

533/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a "me zei 
őrszolgálat" című költségvetési sor 7 OOO eFt összegű előirányzatát felszabadítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/197/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatásból 
3 500 eFt 2011. június 24-én kiutalásra került. 

559/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) önkormányzati rendelet 15. szám ú 
mellékletében, a Működési célú céltartalékok közül a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói 
díj" soron lévő l 09 570 eFt összeget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. működési költségeinek 
fedezetére felszabadítja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
polgármester 
gazdasági és fejlesztési 
felelős alpolgármester 
jegyző 

szakterül e tért 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/202/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

566/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pongrác út 9. 
(Salgótarjáni út 47.) szám alatti háziorvosi rendelő felújítása idejére, az Idősek Klubjában 
ideiglenes orvosi rendelő kialakításához további l 420 693 Ft-ot biztosít a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete 
terhére. 
Határidő: 2011. június 30. 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az intézmény finanszírozásának emelésével 
az V/18/205/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

567/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Pongrác út 9. 
szám alatti rendelő felújításával kapcsolatban új berendezési tárgyak beszerzésére a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat részére 4 890 51 O Ft + áfa, azaz 6 113 13 8 Ft összeget biztosít a 
képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az intézmény felhalmozási támogatásának és 
finanszírozásának emelésével az V/18/206/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

573/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 74 658 eFt 
összeget felszabadít a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a szociális 
alapellátások 20 ll. II. félévi működtetésére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az idősellátással összefüggő feladatokra az 
V/18/222/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

574/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a Bárka Kőbányai 
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Szociális és Gyermekjóléti Központ részére jóváhagyott 83 576 eFt céltartalékból 8 918 eFt 
összeget felszabadít a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által működtetett, átmeneti 
elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza részére a 20 ll. II. fél évére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Kőbányai Nonprofit Kft. vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/210/2011. ügyiratszámon 
megtörtént A fizetési kötelezettség a pénzügyi nyilvántartó rendszerben 
felvezetésre került. 

576/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ferencvárosi 
Torna Clubbot a 2011. évben- együttműködési megállapodás keretében- 15 millió forinttal 
támogatja a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására a 3.) 
pontjának alábbi kiegészítésével együtt: 

a Ferencvárosi Torna Club a népligeti uszoda használatát térítésmentesen biztosítja 
a kőbányai iskolák részére hetente l O órában, 2 sávban, 
a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja az atlétika pályát kerületi sportrendezvényekre, 
a Ferencvárosi Torna Club az Önkormányzat részére évente két alkalommal 
térítésmentesen biztosítja önkormányzati rendezvényre a népligeti sportcsarnokot 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/200/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás összege 
2011. július 5-én kiutalásra került. 

583/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 
28.) által rendezett nemzetközi sporttalálkozó megszervezéséhez l OOO OOO-ot biztosít a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére, a gimnázium költségvetési 
támogatásának emelésével. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/203/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

584/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete aKÓKERT Non
profit Közhaszn ú Kft.-nél 20 ll. június 30-áig alkalmazott, 20 ll. július l-jétől 
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményére és béren kívüli juttatásaira 
4 312 570 Ft-ot biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére az 
alábbi megosztásban: 

- Kőbányai Sportközpont: 3 089 965 Ft 
- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ: l 222 605 Ft 

Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe az 
V /18/21112011. ügyiratszámon megtörtént. 

585/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ álláshelyeit két fő létszámmal bővíti. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A létszámváltozás a 2011. évi költségvetési rendeleten átvezetésre került. 

586/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
Király Alapítvány számára - az 1956-os forradalom 55. évfordulója emlékére írt könyv 
kiadása céljából - 500 OOO Ft támogatást nyújt a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
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Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

polgármester 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/199/2011. ügyiratszámon 
megtörtént, a támogatás 2011. június 23-án kiutalásra került. 

600/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- az 597-599/2011. 
(VI. 16.) önkormányzataiban foglalt döntések alapján- felkéri polgármestert a költségvetés 
átcsoportosítása tekintetében további intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

humán szak területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzatok átcsoportosítása a logopédus álláshelyek átrendezése miatt 
az érintett intézmények között az V/09/20/2011. ügyiratszámon megtörtént 

672/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében -
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületek 
felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt 
összegeket a következők szerint módosítja: 
- Körösi Cs. S. út 40. A. III. 4. üres lakás felújítás l 41 O eFt-ról 17 eFt-ra, 
-Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 83. üres lakás felújítás l 320 eFt-ról O eFt-ra, 
- Cserkesz u. 80. méretlen gázhálózat felújítása l 250 e Ft-ról O eFt-ra, 
- Hárslevelű u. 17-19. helyiség felújítása O eFt-ról3.963 eFt-ra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat módosítására és annak a 
költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a 2011. évi költségvetési rendeleten 
átvezetésre került. 

23 



673/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület -
Kőbányai "Wolf" Polgárőrség, OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári 
V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 20 ll. Il. negyedéves tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a támogatás esedékes részletének a kifizetése iránt. 
Határidő: 20 ll. július 31. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A támogatás esedékes részlete (l 500 eFt) 2011. június 20-án átutalásra 
került. 

684/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont számára működési költségek kiegészítésére további bruttó 750 OOO Ft-ot biztosít 
a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás végrehajtása, 
illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/225/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

685/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete átadja a 
Polgármesteri Hivatal leltárából a Kőbányai Sportközpont leltárába az alábbi tárgyi 
eszközöket: 

Nagy értékű tárgyi eszközök 

leltári szám megnevezés bruttó érték nettó érték 

2000/178 HPLJ ll 00 nyomtató !26 750 Ft O Ft 
2000/181 HPLJ ll 00 nyomtató 126 750 Ft O Ft 

2004/24 HPLJ 3500NC nyomtató 231 250 Ft. O Ft 
2005/208 ASUS számítógép 136 700 Ft O Ft 
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2005/209 ASUS számítógép 136 700 Ft 

2005/210 ASUS számítógép 136 700 Ft 

2005/211 ASUS számítógép 136 700 Ft 

K-33/30 Canon NP 6521 fénymásoló l 289 929 Ft 

K-33/20 

Kis értékű tárgyi eszközök 
Leltári szám 
2002126 
20051215 

2005/217 
20051218 
K-12/18 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Panasonic fax 

Összesen: 

azonnal 
polgármester 

71 363 Ft 

2 392 842 Ft 

megnevezés 

HPDJ 920c nyomtató 
Neovo 17" manitor 

Neovo 17" manitor 
Neovo 17" manitor 
KÁVÉFŐZŐ 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda vezetője 

O Ft 

O Ft 

O Ft 
O Ft 

O Ft 

Intézkedés: Fenti tárgyi eszközök 2011. július 8-án átadásra kerültek a Kőbányai 
Sportközpont részére. 

691/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében -
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként-a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása 
(intézmények) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt 
összegeket a következők szerint módosítja: 

- orvosi rendelők nyílászáró csere 50 OOO eFt-ról 42 375 eFt-ra 
a fennmaradó 7 625 eFt-ot átcsoportosítja az orvosi rendelők felújítása sorra; 

- orvosi rendelők felújítása 30 OOO eFt-ról 62 625 eFt-ra, 
amely összegből 25 OOO eFt-ot a képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartalékkerete terhére biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgáriDestert az előirányzat módosítására és annak a 
költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/21/2011. ügyiratszámon megtörtént 
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Hatósági Iroda 

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. iktatószámú közterület-használati hozzájárulásról szóló határozatot, azzal, 
hogy az Önkormányzat mint használatba adó érdekkörében felmerülő ok miatt a közterület 
további használatához nem járul hozzá, és egyben kötelezze Kómár Editet a pavilon 
elbontására és a közterület eredeti állapotának helyreállítására kártalanítási igény nélkül, saját 
költségére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

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

Intézkedés: A közterületi pavilon tulajdonosát köteleztük a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül a közművek kikötésére, valamint a 
közterület eredeti állapotának helyreállítására és a felépítmény bontására 
2012. január 15-i határidővel, de legkésőbb az Újköztemető előtti 
körforgalom kivitelezése helyszíni előkészítő munkálatainak a 
megkezdéséig. 

44-45/2011. (1. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattaL l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete közterület
használati méltányossági kérelemben döntött. 

Intézkedés: A képviselő-testület döntésének megfelelően a határozatot kiadtuk. 

132/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2011.06.16-ra 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 338/2011.(V.19.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, X. 
Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú (Bp. X., Hungária krt. és a Bp. X., Zách utca közötti szakasz) 
közterületen működő KOFA piac területének 20 ll. július l-jétől kezdődő használatba 
vételére pályázatot ír ki, a pályázati kiírást annak megjelenése előtt tárgyalni kívánja. 
Egyúttal a képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes lezárásáig lehetőséget biztosít a 
piac területének szombati napokon történő használatára Bata Mihály egyéni vállalkozó 
részére havi l 00 eFt + áfa díjért. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

közterület-használati engedély kiadásra: azonnal 
pályázat kiírás előterjesztésére: 20 ll. április 21. 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Fő épí tészi osztál y 
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Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént. A Budapest X., SaJgótarjáni út 
(38909) hrsz.-ú közterület használatbavételére a pályázat kiírása 
megtörtént. A pályázatot a képviselő-testület a 2011. augusztus 25-i ülésén 
tárgyalta, a pályázatot eredménytelennek nyilvánította, új pályázat 
kiírásáról döntött. Bata Mihály felé 2011. augusztus 31-ig terjedően 

kiszámlázásra került a közterület-használati díj. 

134/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidőmód.:- 2011.06.16-ra 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 243/20 ll.(IV .21.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre készíttessen tájékoztató anyagat 
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: A határozat végrehajtása megtörtént. A képviselő-testület a 634/2011. (VI. 
16.) határozatával az egy évnél hosszabb időre szóló bérleti szerződésekről, 
illetve közterület-használati engedélyekről szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 

189/2011. (Ill. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolozsvári u. 37. 
sz. előtti köztisztasági és ebtartási helyzetről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy 

a) a park négy sarkán kerüljenek kihelyezésre kutyasétáltatást tiltó táblák, 
b) kerüljön kihelyezésre olyan tábla, mely azt jelzi, hogy a töltés túloldalán van 

lehetőség kutyafuttatásra, 
c) l hónapon keresztül a közterület-felügyelet fokozott ellenőrzést végezzen az adott 

területen. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. április 17. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hatósági Iroda 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént A kutyasétáltatást tiltó táblákat a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. kihelyezte. A Közterület
felügyeleti Csoport 2011. május hónapban l hónapon keresztül fokozott 
ellenőrzést tartott a területen, melynek eredményeként az ebtartási és 
köztisztasági szabályszegések száma csökkent. A körzetben a jövőben is 
visszatérő ellenőrzéseket végez a Közterület-felügyeleti Csoport. 
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200-201/2011. (HL 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal - nemleges kérdésfeltevés) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete közterület
használati méltányossági kérelemben döntött. 

Intézkedés: A képviselő-testület döntésének megfelelően a határozatot kiadtuk. 

297/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Kozma utcai körforgalom építésével kapcsolatban 
megszüntetésre kerülő hozzájárulások visszavonásának idöpontjára és módjára a Köbányai 
Vagyonkezelö Zrt. által a következö képviselö-testületi ülésre készítendö, a virágosok 
ideiglenes elhelyezéséröl szóló elöterjesztés elfogadása után, annak ismeretében. 
Határidö: a 20 ll. május 19-ei képviselő-testületi döntés értelmében 
Felelös: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelös alpolgármester 

Intézkedés: Az újabb közterület-használati hozzájárulások kiadására minden esetben az 
Újköztemető előtti körforgalom helyszíni előkészítő munkáinak 
megkezdéséig, de legfeljebb 2012. január 15-ig terjedő véghatáridővel kerül 
sor. A hozzájárulások visszavonásának, illetve a bontásra kötelezésnek az 
időpontja igazodik a fenti határidőhöz. 

416/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az MSZP X. 
kerületi Szervezete (1102 Budapest, Havas Ignác u. 1.) részére a Budapest X. kerület, 
Martinovics tér 41460/10 hrsz.-ú, közterületi besorolású ingatlan 50 m2 nagyságú területén 
asztalról történö zöldség-gyümölcs árusítás céljára adott közterület-használati hozzájárulással 
kapcsolatos, a közterület-használati díj elengedésére irányuló méltányossági kérelmet 
elutasítja. 
Határidö: 
Felelös: 
V égrehajtásért felelös: 
V égrehajtás elökészítéséért felelös: 

azonnal 
polgármester 
jegyzö 
a Hatósági Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az MSZP X. kerületi Szervezete közterület-használati ügyében a képviselő
testület döntésének megfelelően a méltányossági kérelmet elutasító 
határozat kiadásra került. 

487/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X., 
Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. elötti, illetölegaz Albertirsai útnak az Albertirsai köz és 
a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedö valamennyi - kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban álló - gépjárműparkolót a HUNGEXPO Zrt. bérletébe (üzemeltetésébe) adja 
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20 ll. július l-jétől 20 ll. december 31-ig 12 90 l 962 Ft + Áfa díjért. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A HUNGEXPO Zrt. közterület-használati ügyében a képviselő-testület 

döntésének megfelelően a közterület-használati hozzájárulást biztosító 
határozat kiadásra került. 

639/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Honvédelmi 
Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Budapest X., SaJgótarjáni út 20. 
szám alatt található székháza előtti, l 723 m2 közterületi részt 20 ll. július l-jétől határozott, 
5 évre szóló időtartamra használatba adja a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére havi 250 OOO Ft+ áfa díjért azzal, hogy a használó 
saját költségén a vonatkozó építésügyi szabályozást betartva a használatba vett területet 
lekerítheti, azt beléptető rendszerű sorompóvalláthatja el. 
Egyben a képviselő-testület a 131/2011. (III. 17.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2011. július l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént. A Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. részére a Budapest. X. 
kerület SaJgótarjáni útra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás 
határozata kiadásra került. 

640/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. szeptember 16. és 22. közötti időszakra 

meghirdetett Európai Mobilitási Hét és a 2011. szeptember 22-ei Autómentes Nap 
megrendezéséhez. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Hatósági Iroda vezetője 
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Intézkedés: A döntésről a minisztériumot tájékoztattuk, az Európai Mobilitási Hét 
programját a képviselő-testület a 2011. augusztus 25-i ölésén a 799/2011. 
(VIII. 25.) határozatával elfogadta, továbbá 800/2011. (VIII. 25.) 
határozatával a szükséges fedezet biztosításáról is döntött. 

650-651/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(2 igen, 12 ellenszavazattaL 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete közterület
használati méltányossági kérelemben döntött. 

Intézkedés: A képviselő-testület döntésének megfelelően a határozatot kiadtuk. 

Humán Iroda 

2384/2010. (XI. 18.) 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 Határidő - a KT Felelős 

ülések időpontja 

Alapító okirat, megszűntető Ehrenberger Krisztina 
okiratok elkészítése 2011. január Dr. Korpai Anita 

Magasabb vezetői pályázat 
kiírása 2011. január Ehrenberger Krisztina 
Döntés ideiglenes vezető 

megbízásáról a pályázat 
elbírálásáig 2011. január Kovács Róbert 

Ehrenberger Krisztina 
Intézményvezetők kinevezésének Hegedűs Károly 
módosítása 2011. március Dr. Korpai Anita 
Szivárvány Nonprofit Kft. 
dolgozóinak tájékoztatása, Kovács Róbert 
nyilatkoztatása 20 ll. április Lajtai Perenené 
Szivárvány Nonprofit Kft. Ehrenberger Krisztina 
meghatározott feladatköreinek Dr. Korpai Anita 
átadása, alapító okirat módosítása 20 ll. június Lajtai Perenené 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. ellátási szerződésének 

módosítása 20 ll. június Dr. Korpai Anita 
Ehrenberger Krisztina 
Dr. Korpai Anita 
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SZMSZ elkészítése 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Ambrus Zsuzsanna 
Szabó Katalin Ildikó 

20 ll. június Lajtai Ferencné 

az ütemtervben meghatározottak szerint 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
az ütemtervben meghatározottak szerint 

Intézkedés: A közös igazgatású, többcélú intézmény létrehozása Bárka Szociális és 
Gyermekjóléti Központ néven az ütemtervben meghatározottak szerint 
megtörtént. 

2754/2010. (XII. 16.) 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.l6.) sz. határozatában foglalt döntés végrehajtása 
érdekében- készíttessen tender-tervet. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Neszteli Istvánjegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 
Széll Rita igazgató 

Intézkedés: Az 529/2011. (VI. 16.) határozat rendelkezik a tenderterv kiírásáról, illetve 
betervezéséről. 

96/2011. (Il. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 5 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jogutód nélkül meg 
kívánj a szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláj át (ll 06 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 megszüntetési eljárása augusztus 31-én 
befejeződött. Az ott dolgozó közalkalmazottak közül három fő további 
foglalkoztatására került sor a került más intézményeiben, a vezető és a 
többi közalkalmazott jogviszonya megszűnt. Az intézmény tárgyi 
eszközeinek átadása a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
igazgatójának augusztus 31-én az Oktatási, Kulturális, Civil Csoport, 
valamint a Gazdasági és Pénzügyi Iroda munkatársa jelenlétében 
megtörtént. 
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182/2011. (III. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 26-án 
emléktáblát kíván állítani a kőbányai Dietrich és Gottschiig R.T. Likőr-, Rum-, és Cognac 
Gyár alapítóinak tiszteletére a Budapest, X. ker. Füzér u. 30. szám alatti ház falán, az alábbi 
szöveggel: 

"EZEN A HELYEN NYÍL T MEG 
A DIETRICH EMIL ÉS GOTTSCHLIO JÓZSEF ÁL T AL 1920-BAN ALAPÍTOTT 

TEA, KÁVÉ, LIK Ö R, RUM ÉS COGNAC FORGALMAZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 
AMEL Y MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT GY ÁRTOTT PALACKOZOTTITALOKA T. 

AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTTATTA 
KÖBÁNY A ÖNKORMÁNYZAT A 

2011" 
Az emléktábla elkészítésére és felszerelésére 125.175,-Ft összeget biztosít a képviselő-testület 
működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: elszámolásra: 2011. június 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Weeber Tibor alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/16/2011. ügyiratszámon megtörtént. 
Az emléktábla elkészült, felavatása megtörtént. 

362/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július l-jei 
hatállyal elfogadja a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának 
módosítását és jóváhagyja annak egységes szerkezetbe foglalását. (Az Alapító okirat a 
jegyzőkönyv 3. melléklete.) 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az alapító okirat a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került, a kincstári 
bejegyzés megtörtént. 

363/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratainak az l. és 2. mellékletben foglalt szempontok szerinti módosítását. 
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Egyben felkéri a polgármestert a módosító, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratok beterjesztésére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 3. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Inté1::kedés: Az alapító okiratok módosítását a képviselő-testület augus1::tusi ülésén 
elfogadta. 

364/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határo1::ata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Salome Érzőszív 
Alapítvánnyal 201 O. szeptember l-jén kötött határozatlan idejű ellátási szerződést azonnali 
hatállyal felmondja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Inté1::kedés: A Salome Ér:i!:ŐS:i!:ÍV Alapítvánnyal kötött s:l!:er1::ődés felmondása megtörtént 

369/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határo1::ata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által fenntartott oktatási és gyermekjóléti intézményekben az étellel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő közalkalmazottak részére bruttó l 00 OOO Ft jövedelemhatárig 
50%-os, l 00 000-130 OOO Ft bruttó jövedelemhatár között 0-50%-os mértékű étkezési díjtétel 
csökkentést biztosít a 2011/2012-es tanévtőL 
Felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a gyermekjóléti alapellátást nyújtó 
intézményekről szóló 3/2006. (I. 20.) önkormányzati rendelet és a nevelési, oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak 
mértékéről szóló 48/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítását, illetve a 2012. évi 
költségvetésbe terveztesse be az étkezési díjtételek csökkentésének költségét. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 

Inté1::kedés: A térítésidíj-rendelet mellékletét a júliusi testület ülésen, a rendelet egés1::ét 
a1:: augusztusi testületi ülésen alkotta meg a képviselő-testület. A rendelet 
s1::eptember l-jével hatályba lépett, kihirdetése, valamint a melléklet 
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módosításáról és a rendelet elérhetőségéről az intézmények értesítése 
megtörtént. 
A 2012. évi költségvetés tervezésekor a rendeletben szereplő térítési díjakkal 
történik majd a tervezés. 

373/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Czanka Lajosnét 
bízza meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda (1101 
Budapest, Salgótarjáni út 4 7.) vezetői teendőinek ellátására 20 ll. augusztus l-jétől 2016. 
július 31-éig terjedő határozott időre. 
Alapilletményét 193 040 Ft-ban, további szakképzettségért járó pótlékát 9 652 Ft-ban, a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 39 500 Ft-ban, a különleges munkahelyi, illetve 
szakértelmet igénylő munkáért járó pótlékot l O OOO Ft-ban, és a magasabb vezetői pótlékát 
46 OOO Ft-ban, összesen 289 900 Ft-ban határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Czanka Lajosné kinevezési okirata elkészült, az intézményvezető átvette. 

379/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) magasabb 
vezetői feladatainak ellátására Joós Tamást bízza meg határozott időre, 2011. július l-jétől 
2016. június 30-áig. Alapilletményét a közalkalmazotti besorolás szerint, munkáltatói 
döntésen alapuló illetményrendszerét 100 OOO Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 60 OOO Ft
ban határozza meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Joós Tamás kinevezési okirata elkészült, az intézményvezető átvette. 

384/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ (ll 05 Budapest, Mádi u. 86.) magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával Büki Pétert bízza meg határozott időre, 20 ll. július l-jétől 2016. 
június 30. napjáig. Alapilletményéta közalkalmazotti besorolás szerint, munkáltatói döntésen 
alapuló illetményrészét l 00 OOO Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát 50 OOO Ft-ban határozza 
meg. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A kinevezési okirata elkészült, az intézményvezető átvette. 

385/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július l-jei 
hatállyal elfogadja a Kőbányai Sportközpont alapító okiratát. (Az alapító okirat a 
jegyzőkönyv 4. melléklete.) 
Felkéri a polgármestert a szükséges munkajogi és pénzügyi intézkedések megtételére, 
valamint az időarányos előirányzat-maradványok átadására. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: a kerületfejlesztés szakterül e tért 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

felelős 

Intézkedés: Az alapító okirat a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került, a MÁK 
bejegyezte az intézményt. 

388/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületi 
gyermekjóléti feladatokról szóló 20 l O. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a 
polgármestert a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalhoz való 
felterj esztésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. május 31. 
polgármester 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2010. évre vonatkozó átfogó 
értékelés a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalhoz 
felterjesztésre került. 

389/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és SE 
részére az Újhegyi Uszoda kedvezményes használatát biztosítja 2 700 e Ft + áfa összegben, 
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egyben felhatalmazza Vermes Albánt, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjét, hogy a 
kedvezményes bérleti díjra vonatkozó megállapodást kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A döntésről az intézmény értesítése megtörtént 

408/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletben az 
intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett 35 OOO OOO Ft-ból 18 OOO OOO Ft-ot 
(14 173 228 Ft jutalomkeret + 3 826 772 Ft járulék) felszabadít. 
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési 
rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat módosítás az V/18/188/2011. ügyiratszámon megtörtént A 
pénz felszabadítása és a jutalmazás megtörtént 

417/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ellátási szerzödést 
köt a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó 
Intézménnyel (2162 Őrbottyán, K wassay telep 1.) 20 ll. január l. és 2012. március 31. közötti 
időszakra. 

Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelös: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelös: a Humán Iroda vezetöje 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az ellátási szerződés megkötésre került, a flzetési kötelezettség a testületi 
döntésnek megfelelően fel lett vezetve a pénzügyi nyilvántartó rendszerbe. 
Az ellátási díjat az önkormányzat havonkénti számla ellenében utalja a 
Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és 
Gondozó Intézmény számára. 
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418/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ellátási szerződést 
köt a Félúton Alapítvány (1172 Budapest, Liget sor 26.) által fenntartott Your Self Centrum -
Pszichiátriai Betegek Integrált Intézménnyel (1171 Budapest, Péceli út 119.) 20 ll. február l. 
és 2012. március 31. közötti időszakra. 
Felkéri a polgártnestert a szükséges intézkedések megtétclére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelös: polgármester 

a humán szakterületért felelös alpolgánnester 
V égrehajtásért felelös: jegyző 
V égrehajtás elökészítéséért felelős: a llumán Iroda vezetöje 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az ellátási szerződés megkötésre került, a fizetési ki>telezettség a testületi 
döntésnek megfelelően felvezetésre került a pénzügyi nyilvántartó 
rendszerbe. Az ellátási díjat az önkormányzat havonkénti számla ellenében 
utalja a Félúton Alapítván által fenntartott Your Self Centrum -
Pszichiátriai Betegek Integrált Intézmény számára. 

419/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ellátási szerzödés 
alapján, az ellátási díjra l 420 800 Ft-ot biztosít a képviselö-testület működési célú általános 
tartalékának terhére. 
Határidő: 

Felelös: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelös: 

201 l. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyzö 
a Ilumán Iroda vezetöje 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/178/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

A képviselő-testület a 474-486/2011. (V. 19.) önkormányzati határozataiban népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

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

575/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari úti 
Törekvés Sporttelep működési költségeinek támogatása tárgyában a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Törekvés Sportegyesület között 2011. március 24-én 
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kötött támogatási megállapodás 
jegyzőkönyv 5. melléklete.) 
Határidő: 

módosítását jóváhagyja. (A megállapodás módosítása a 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. július l. 
kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A pénz átutalása július hónapban megtörtént. 

587/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a működési célú 
általános tartalékkerete terhére- bruttó 520 OOO Ft összeggel támogatja Lakatos László Rom
óra című rádiós magazinműsorát, 2011. júliustól 2011. decemberig terjedő időszakra, a 
Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás alapján. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A támogatási szerződést 2011. július 25-én minden fél aláírta. 

591/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a megszűnő 
Felnőttek Általános Iskolája (ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) igazgatóját, hogy a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A munkáltatói intézkedések, valamint az intézmény megszűnésével járó 
átadás-átvétel megtörtént. 

593/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ESÉL Y Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium fenntartójával, a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványával a - Felnőttek 
Általános Iskolájának 20 ll. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán az 
iskolával jogviszonyban álló tanulók ellátásával kapcsolatos - közoktatási együttműködési 
megállapodást kösse meg. 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A közoktatási megállapodást 2011. augusztus 3-án minden fél aláírta. 

596/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatban - felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg az 5 fő 
továbbfoglalkoztatásának lehetőségét. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az iskolában dolgozó közalkalmazottak közül 3 fő további foglalkoztatására 
került sor a kerület más intézményeiben, a vezető és a többi közalkalmazott 
jogviszonya megszűnt. 

629/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
2011/12-es tanévben a Budapest Főváros X. kerület Harmat Általános Iskola ötödik 
évfolyamán a logopédiai osztály megszűnjön és az évfolyamon három normál integrált 
osztály alakuljon ki. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

20 ll. június 16. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

630/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Bem József Általános Iskolában a 4.a és a 8.a 
osztályokban 21,5 óra csoportbontást engedélyez. 
Határidő: 20 ll. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
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és 

631/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Fekete István Általános Iskolában a 3.a és 8.a 
osztályokban 21,5 óra csoportbontást engedélyez. 
Határidő: 20 ll. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

632/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Keresztury Dezső Általános Iskolában engedélyezi a 
harmadik első osztály számára egy plusz napközis csoport indítását. 
Határidő: 20 ll. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

633/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011112-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában engedélyezi a 8. b. osztályban a csoportbontást. 
Határidő: 20 ll. június 16. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A döntésről az intézmények értesítése megtörtént 

641/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete álláspontja szerint 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épülete részben felel meg a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § h) 
pontjában definiált egyenlő esélyű hozzáférés követelményének. Jelenleg nincsen a 
kerületben olyan közművelődési intézmény, mely a törvényben foglaltaknak mindenben 
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megfelel, de az Újhegyi lakótelepen egy akadálymentesített közösségi ház kialakítása 
folyamatban van. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékoztassa az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a 
döntésrőL 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A döntésről az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása megtörtént 

642/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 
Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat eddig is figyelt a fogyatékkal élő személyek 
jogainak érvényesítésére, részükre a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
épületének megközelítése és használata idáig nem jelentett problémát. 
Megköszönve az Egyenlő Bánásmód Hatóság észrevételeit: 

• kijelölésre és felfestésre kerülnek mozgássérült parkolók, 
• a közlekedést segítő korlát az intézménybe való bejutáshoz kialakításra kerül, 
• folyamatban van az Újhegyi lakótelepen egy akadálymentesített közösségi ház 

kialakítása. 
Egyben felkéri a polgármestert, tájékoztassa az Egyenlő Bánásmód Hatóságot a döntésrőL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A döntésről az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása megtörtént, az 
Építészi Iroda által küldött anyag továbbításra került. 

A képviselő-testület a 652-663/2011. (VI. 16.) önkormányzati határozataiban népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

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

725/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Darnó Éva 
intézményvezető (Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
1105 Budapest, Bánya u. 32.) közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel 
20 ll. augusztus 31-ei hatállyal megszünteti. 
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Egyben felkéri a polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Igazgatónőjének a vezetői kinevezés visszavonásával, valamint a 
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszűntetésével kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtörténtek 

726/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Damó Éva vezetői 
megbízását 20 ll. augusztus 15-ével visszavonja. 
Határidő: 2011. augusztus 15. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyzö 
V égrehajtás el ö készítéséért felelös: a Humán Iroda vezetöje 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Darnó Éva közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének munkaügyi intézkedései megtörténtek 

727/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testület Darnó Éva 
közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésével összefüggő 
juttatására ( ... ) biztosított összeget annak egyidejű felszabadításával a képviselő-testület 
"Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás. jubileumi jutalom)" 
megnevezésű működési célú céltartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgám1estert, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtása. 
illetve a költségvetési rendeleten történö átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidö: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelös: 
V égrehajtás előkészítéséért felelös: 

20 ll. augusztus 31. 
polgármester 
jegyzö 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az előirányzat á!csoportosítása az V/18/233/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. Darnó Eva részére a közalkalmazotti jogviszonya közös 
megegyezéssel t()rténő megszüntetésével összefüggő összegek kifizetésre 
kerültek. 
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728/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 
16-ától 2012. július 31-ig, határozott időre megbízza Sós Zsuzsannát a Janikovszky f:va 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola vezetői teendőinek ellátásával. 
Alapilletményét 169 228 Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló magasabb vezetői pótlékát 100 
OOO Ft-ban határozza meg. A magasabb vezetői pótlék kiegészítésére a képviselö-testület 
(augusztus hóra 37 OOO Ft, utána novemberig 3 x 74 OOO Ft -t- járulék) összesen: 422 91 O Ft-ot 
biztosít a képviselö-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgármcstert a munkaügyi intézkedések megtételére, továbbá 
hogy az előirányzat-módosítás végrehajtása. illetve a költségvetési rendeleten tötiénő 

átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. augusztus 15. 
Felelös: polgármester 
V égrehajtáséti felelős: jegyző 

V égrehajtás el ö készítéséért felelős: a Humán [roda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: A munkaügyi intézkedéseket megtettük, az előirányzat átcsoportosítása az 
V/18/232/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

A képviselő-testület a 730-740/2011. (VII. 7.) önkormányzati határozataiban népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntéseket. 

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

Aljegyző 

580/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l O igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármcstert Balázs Péterné által a képviselő-testület részére benyújtott levélben foglaltak 
ki vizsgálására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

aljegyző 

Intézkedés: A határozatban foglaltak vizsgálata megtörtént, a WOLF szerződés 

módosítását követően Balázs Péterné részére írásbeli válasz kiküldésre 
került. 
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Jegyzői Csoport 

192/2011. (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, kössön együttműködési megállapodást a Centrum TV Magyarország Kft.-vel 
(TV10)- heti 30 perces műsoridő, 42 megjelenés biztosításával- havi 1.700.000,-Ft +áfa 
összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Jogi Osztály 

Intézkedés: A műsorkészítési szerződést megkötöttük a 194/2011. (III. 17.) határozatban 
foglaltak figyelembevételével. 

193/2011. (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, kössön együttműködési megállapodást a Rádió 17 Kft.-vel havi 200.000,-Ft + 
áfa összegben, a képviselő-testület általános működési célú tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

Jogi Osztály 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodást megkötöttük a 194/2011. (III. 17.) 
határozatban foglaltak figyelembevételével. 

194/2011. (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 helyi médiumokkal kötendő együttműködési szerződésekben kerüljön 
rögzítésre, hogy a képviselő-testületi ülésekről szóló tudósítások kapcsán a kisebbségi 
vélemények arányosan kerüljenek megjelenítésre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztián jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Jogi Osztály 

Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása a 192/2011. (Ill. 17 .) határozat és a 
193/2011. (III. 17.) határozat végrehajtása során megtörtént. 
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492/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozási szándékát elfogadja és egyben 
támogatja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 

Felelős: a kerületfejlesztésért és a külső kapcsolatokért 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

felelős alpolgármester 

Intézkedés: A szükséges intézkedéseket megtettük, a határozatról az érintetteket 
értesítettük. 

531/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratot 
módosító okiratát elfogadja, továbbá elfogadja és kiadja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a jegyzőkönyv 2. 
melléklete.) 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

Intézkedés: A szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé megtettük, az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az érintettek megkapták. 

532/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, egyben 
támogatja a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának 2011. július l. napjától történő csatlakozását a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 
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Intézkedés: A szükséges intézkedéseket megtettük, a határozatról az érintetteket 
értesítettük. 

579/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. kerület 
Kőbányai Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttmüködési megállapodást módosítja - az 
577/2011. (VI. 16.) önkormányzati határozatával befogadott módosítások elfogadásával-és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 
Határidő: 2011. június 24. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jogi Csoport 

Intézkedés: A módosító okirat határidőben aláírásra került. 

638/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
SaJgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület használatával kapcsolatban az Önkormányzat által tett 
büntető feljelentés tárgyában adott tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényének 
érvényesítésére adjon ügyvédi megbízást. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
polgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport vezetője 

Intézkedés: Az ügyvédi megbízás határidőben megtörtént 

644/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

alapító tagként részt kíván venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 
megalakításában az előterjesztés melléklete szermt1 alapszabály-tervezet 
ismeretében, és mint alapító tag 200 OOO Ft vagyoni hozzájárulást biztosít a 
müködés megkezdéséhez, és tudomásul veszi, hogy az összeg forrása a 
polgármester általános tartalékkerete, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetség alakuló ülésén igen 
szavazatával támogassa a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 
Alapszabályának elfogadását, 
továbbá felkéri a polgármestert a szövetségben való részvételhez szükséges 
egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jogi Csoport vezetője 

Intézkedés: A Polgármester a szükséges jognyilatkozatokat megtette. 

701/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának "Telephelyei" részét 
egészítse ki a Budapest X., Halom u. 37/b szám alatti, a Budapest X., Újhegyi sétány 12. 
szám alatti, a Budapest X., Martinovics téri üzletház (Havas I. u. 1.) szám alatti, a Budapest 
X., Állomás u. 13. fszt. szám alatti, valamint a Budapest X., Állomás u. 5. fszt. szám alatti 
ingatlanokkaL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. augusztus 25. 
polgármester 
jegyző 

Jogi Csoport 

Intézkedés: Az előterjesztés a 2011. augusztus 25-i képviselő-testületi ülésre elkészült, a 
képviselő-testület határozott, a szükséges intézkedéseket a MÁK felé 
megtettük. 

Jegyzőiiroda 

386/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az újonnan 
létrehozott Kőbányai Sportközpont intézményvezetői teendőinek ellátására Nagy Istvánt 
bízza meg határozott időre, 20 ll. július l-jétől 20 ll. december 31-ig terjedő időszakra. 
Alapilletményét 181 500 Ft-ban, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt 54 900 Ft
ban, továbbá a magasabb vezetői pótlékát 50 OOO Ft-ban, összesen 286 400 Ft-ban határozza 
meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármcstert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 20 ll. június 30. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 

Intézkedés: Nagy István a vezetői megbízást megkapta, határozatban foglaltak 
teljesültek. 

424/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Cseh László 
olimpiai érmes. világ- és Európa-bajnok úszó részére KÖBANY A DÍSZPOLGÁRA címet 
adományoz. 
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Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
H , 'd"· 7011 ., . '">6 atan o. _ . JUmus "- . 
Felelős: polgármester 
V égrehajtáséti felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyzöi Iroda 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

42612011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Dr. Papp Vilmos 
nyugdíjas református lelkész, teológia tanár részére KÖBÁNY A DÍSZPOLGÁRA címet 
adományoz. 

Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidö: 20] l. június 26. 
Felelös: polgármester 
V égrehajtásért felelös: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyzöi Iroda 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés: A díj átadása, a kapcsolódó személyi juttatás számfe,itése megtörtént, a 
pénzügyi fedezet a 2011. évi költségvetésbe betervezésre került. 

429/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Bihari József 
nyugdíjas múzeumigazgató, a Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény kezelöje részére 
KÖBÁNY ÁÉRT díjat adományoz. 
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. június 26. 
Felelös: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyzö 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyzöi Iroda 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

435/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Dr. Nagy Károly 
háziorvos, belgyógyász szakorvos részére KÓBÁNY ÁÉ:Rr díjat adományoz. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidö: 2011. június 26. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtáséti felelős: jegyző 
V égrehajtás elökészítéséért felelös: Jegyzöi Iroda 

a Gazdasáai és Pénzüovi Iroda vezetőie b b. J 
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és 

437/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Takács István, 
Eötvös Loránd-díjas címzetes egyeterni tanár, a műszaki tudományok doktora részére 
KŐBÁNY Áf:RT díjat adományoz. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtétel re. 
Határidő: 20 ll. únius 26. 
Felelős: polgán ester 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Iroda 

sági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A díj átadása, a kapcsolódó személyi ju tatás számfejtése mcgtörtént, a 
pénzügyi fedezet a 2011. évi költségvetésbe betcrvezésre került. 

441/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat épviselő-testülete Szabó Erika, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányza Szent László Általános Iskola 
pedagógusa részére a "Kőbánya Kiváló Pedagógusa'' el ism rö címet adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtétel 're. 
Határidő: 2011. j 'nius 26. 
Felelős: polgár ester 
V égrehajtáséti felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Jegyző i Iroda 

a Gazd sági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

443/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(13 igen. egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Ké viselő-testülete Györi Krisztina, a 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda óvodapedagógusa 
részére a "Kőbánya Kiváló Óvodapedagógusa'' elismerö cí et adományozza. 
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételé ·e. 
Határidő: 2011. j mius 26. 
Felelös: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyzö 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: Jegyzöi Iroda 

a Gazda ági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

446/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkonnányzat K 'pviselö-testülete Gyéressy Éva, a 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkorn ányzat Aprók Háza Óvoda 
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fejlesztőpedagógusa részére a ,,Köbánya Kiváló Fejl sztöpedagógusa'' elismerő cimet 
adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtétel ·re. 
Határidö: 2011. . únius 26. 
Felelös: ester 
V égrehajtásért felel ös: 
V égrehajtás elökészítéséért felelös: Jegyzö Iroda 

Gazda.'ági és Pénzügyi Iroda 

és 

45112011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányz t Képviselő-testülete dr. Halász 
Tamásné dr. Nagy Mária, a Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkonnányzat 
Háziorvosi Rendelő háziorvosa részére a "Kőbánya Egészségügyéért" elismerő cimet 
adományozza. 
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtétel're. 
Határidő: 2011. j 'mius 26. 
Felelős: polgárn ester 
V égrehajtásért felel ös: jegyző 
V égrehajtás elökészítéséért felelös: Jegyzöi Iroda 

a Gazd sági és Pénzügyi l roda vezetője 

és 

453/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat· 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Ké viselö-testülete Szalkay Lászlóné, 
a Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő 
nyugdíjas nővér részére a "Kőbánya EgészségügyéérC el is erö cimet adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételé e. 
Határidö: 20 ll. j ni us 26. 
Felelös: polgánnester 
V égrehajtásért felel ös: jegyzö 
V égrehajtás elökészítéséért felel ös: Jegyzöi roda 

a Gazda ági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

455/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Ké viselö-testülete Tripiska Julianna 
családpedagógus részére a ,,Köbánya Kiváló Családgondoz '~a" elismerö cimet adományozza. 
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételér . 
Határidö: 2011. jl' nius 26. 
Felelös: polgárm stcr 
Végrehajtásért fclelös: jcgyzö 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: Jegyzöi roda 

a Gazda ági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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és 

456/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ké viselő-testülete Mudrony Józsefné 
nyugdfjas, a MEOSZ Mozgássérültek Kőbányai Csoportjának vezetője részére a "Kőbánya 
Kiváló Szociális Munkása" elismerő címet adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtétel re. 
Határidő: 2011. június 26. 
Felelős: polgán ester 
V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: 

jegyző 

Jegyzöi Iroda 
a Gazd sági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

460/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkom1ányzat Kép 'Íselő-testülete Major Zoltán úszó
és vízilabda edzö részére a "Köbánya Kiváló Edzöje - POSZTUMUSZ" elismerö címet 
adományozza. 
Felkéri a polgám1estert a szükséges intézkedések megtételé e. 
Határidö: 2011. j nius 26. 
Felelös: polgár ester 
Végrehajtásért felelös: 
V égrehajtás el ö készítéséért felelős: 

jegyzö 
Jegyzöi Iroda 
a Gazda ági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

461/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattaL l tartózkodással) 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Kép riselő-testülete Láposi Ferencné, a 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola nyugdíjas 
pedagógusa részére a "Kőbánya Környezetéért" elismerö cí et adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételé . 
Határidő: 2011. j 'nius 26. 
Felelös: polgánn ster 
Végrehajtáséti felelős: jegyzö 
Végrehajtás elökészítéséért felelös: Jegyzöi roda 

a Gazda ági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

468/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat K 'pviselö-testülete Konkoly József 
vállalkozó, elektrotechnikus részére a ,.Köbánya Ki 'áló Iparosa'' elismerö címet 
adományozza. 

Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételér . 
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Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: 

20 ll. únius 26. 
polgán ester 
jegyzö 
Jegyzö Iroda 
a Gazd sági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

és 

472/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat K pviselő-testülete Meiszter Kálmán 
festőművész részére a "Köbánya Kiváló Művészc" elismer) címet adományozza. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtétel re. 
Határidő: 2011. j 'mius 26. 
Felelős: polgárn .ester 
V égrehajtásért felelös: jegyzö 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: Jegyzöi Iroda 

és 
a Gazd, sági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

473/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(12 igen szavazattal, l tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Köbánvai Önkormányzat Képviselö-testülete Dr. Rétfalvi 
Tamás, az Öhegyi Állatorvosi Rendel(; állatorvosa ré~zér a ,.Köbánya Kiváló Állatorvosa" 
elismerö címet adományozza. 
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételé ·e. 
Határidő: 2011. j mius 26. 
Felelős: polgármcster 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért fe lel ős: 

jegyzö 
Jegyzői roda 
a Gazda ági és Pénzügyi froda vezetője 

Intézkedés: A díjak átadása, a kapcsolódó személyi jutt tások számfejtése megtörtént, a 
pénzügyi fedezet a 201 L évi költségvetésbe etervezésre került. 

537/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ké viselő-testülete a 163/2011. (Ill. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési te ének II.2.12 pontjában- Iskolai 
felmérések, szakértői elemzések- módosítja az előzetesen ecsült nettó értéket 4 830 500 Ft
ról 3 864 400 Ft-ra. 

Egyben felkéri a polgármcstert a közbeszerzési terv dosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásáért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyző i Iroda ezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosítása megtörtént. 
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538/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 11.2.13 pontját- Tantárgyi 
és neveltségi mérések, előzetesen becsült nettó érték: 4 812 500 Ft - törli, egyúttal az így 
felszabaduló bruttó 4 812 500 Ft-ot céltartalékba helyezi. 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosítása megtörtént 

539/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17.) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének 11.2. pontját az alábbi 
sorokkal egészíti ki: 

Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült 
nettó érték 

II.2.13 KSZT -ekhez tartozó tanulmánytervek és telekalakítások 
elkészítése 3 részajánlattételi lehetőséggel: 
- kerületi alapintézmények elhelyezésének szabályozása 
- Rákos-patak menti kerékpárút előkészítése 
- KSZT -ek által kiszabályozott, tervezett kerületi 
közterületek telekalakításai 10 400 OOO 

II.2.14 Parkolási rendelet felülvizsgálata, közterületfejlesztési és 
közlekedési tervek készítése 16 400 OOO 

II.2.15 Epítészeti tervek készítése 20 OOO OOO 
II.2.16 Egységes vagyon- és felelősségbiztosítás 13 600 OOO 
Egyben felkéri a polgármestert 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Jegyzői Iroda vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosítása megtörtént. 

540/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 
17 .) határozatával elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervének I. 2. pontját az alábbi 
sorral egészíti ki: 
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I.2.2 Kerületi Városrendezési és Epítési Szabályzat egyes 
ütemeinek elkészítése 62 520 OOO 

Egyben felkéri a polgármcstert a közbeszerzési terv módosítása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásáért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 
a Jegyzői Iroda vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosítása megtörtént. 

664/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Ambrus Zsuzsanna 
közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésével összefüggö 
juttatására ( ... ) biztosított összeget a képviselö-testület felhalmozási célú általános tartaléka 
terhére. 
Felkéri a polgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: 

jegyzö 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 
a Jegyzöi Iroda vezetöje 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a Gyermekjóléti Központ költségvetésébe az 
V/18/212/2011. ügyiratszámon megtörtént A juttatások kifizetésre kerültek. 

Kőbányai Média és Kolturális Nonprofit Kft. 

271/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - mint alapító -
megbízza Schuszter János Károly végelszámoló természetes személyt a Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofit Kft. Alapító Okirata szövegének jelen határozat szerinti módosításával 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megalkotásával, a végelszámolás cégbírósági 
bejegyzésével és a végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos ügyek intézéséveL Alapító 
megbízza továbbá Schuszter János Károly végelszámoló természetes személyt a 
végelszámolással kapcsolatos ügyvédi megbízási szerzödés megkötésével saját megbízási díja 
terhére. 
Határid ö: azonnal 
Felelős: végelszámoló természetes személy 

Intézkedés: Az alapító okirat módosítása megtörtént és a cégbírósághoz a végelszámoló 
által megbízott ügyvédi iroda a módosítást benyújtotta. 
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58112011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1105 
Budapest, Előd utca 1., cégjegyzékszáma: O 1-09-921169) könyvvizsgálói feladatainak 
ellátásával 2012. május 31. napjáig, de legfeljebb a végelszámolás befejezéséig terjedő 
időtartamra Zámboriné Vizi Olgát (kamarai tagsági száma: 001409, címe: 2040 Budaörs, 
Fodros u. 15/a., an.: Soltész Olga) bízza meg 30 OOO Ft+ áfa/hó- változatlan- összegű havi 
díjazásért. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 20 ll. június 16. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője ill. végelszámolója 

Intézkedés: A képviselő-testület a 756/2011. (VIII. 25.) határozatával fenti határozat 
visszavonta. 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

274/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ április 30-ai és május l-jei rendezvényprogramjainak 
megszervezésére és marketing reklám költségeire összesen bruttó 5 800 OOO Ft összeget 
biztosít (pénzeszköz átadással) a Polgármesteri Kabinet költségvetésébe betervezett, 
rendezvényszervezési díj soron lévő 39 M Ft terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert 
az előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére. 
Határidő: 20 ll. április 21. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/7/2011. ügyiratszámon megtörtént 
A támogatás 2011. május 31-én kiutalásra került, amelynek elszámolása 
rendben megtörtént 
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403/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi Kőbányai Szent László Napok 
rendezvénysorozat program javaslatát. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ igazgatója 

Intézkedés: A 2011. évi Szent László Napok rendezvénysorozat lezajlott, a képviselő
testület által elfogadott programjavaslat alapján. 

404/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi Kőbányai Szent László Napok 
rendezvénysorozat programjait, melynek megszervezésére, marketing- és reklámköltségeire 
bruttó 15 OOO OOO Ft-ot biztosít - megállapodás keretében - az önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján a Polgármesteri 
Kabinet rendezvényszervezési díj soron betervezett összeg terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központ igazgatója 

Intézkedés: A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a megállapodás 
alapján a támogatást megkapta, elszámolás rendben megtörtént. 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

343/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vegyes praxisok 
megszüntetése érdekében a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott asszisztensi 
létszámát- az alábbi praxisok vonatkozásában, összesen- huszonhárom fővel csökkenti: 
30092762 számú praxis 30092777 számú praxis 30092784 számú praxis 

30092763 számú praxis 
30092774 számú praxis 

30092781 számú praxis 
30092982 számú praxis 
30093020 számú praxis 

30092796 számú praxis 
30092797 számú praxis 
30096297 számú praxis 
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300963 92 számú praxis 30096606 számú praxis 30096615 számú praxis 
30096307 számú praxis 30096607 számú praxis 30096616 számú praxis 
300965 0 8 számú praxis 30096609 számú praxis 
30096604 számú praxis 30096611 számú praxis 
30096605 számú praxis 30096614 számú praxis 

Egyben felkéri a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjét a csoportos közalkalmazotti 
létszámcsökkentés végrehajtása érdekében a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a 23 fős létszámcsökkentés 
megtörtént, a munkaügyi intézkedéseket megtettük, az érintett dolgozók a 
felmondási idejüket töltik. 

344/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 343/2011. 
(V .19.) határozatban felsorolt, csoportos létszámcsökkentéssei érintett, területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisok működtetésére 
kötött egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések módosítását jóváhagyja, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. (Az egészségügyi ellátási 
és a használatba adási szerződés-módosítás a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A szerződés módosítások 2011. augusztus l-jén aláírásra kerültek. 

568/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 20 ll. július l-jétől 2 fővel 
csökkenti. 

A képviselő-testület az engedélyezett létszám csökkentésére tekintettel a személyi juttatások 
előirányzatát 325 eFt-tal, a munkaadói járulékok előirányzatát 88 eFt-tal rendezi vissza, 
melynek fedezete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatása. 
Határidő: 2011. július l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál a személyi létszám csökkentése 
megtörtént, az előirányzatok visszarendezésre kerültek az V/09/19/2011. 
ügyiratszámo n. 
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KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

257/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. új közhasznú szerződését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és ezzel 
egyidejűleg a 2008. június 20-án megkötött, valamint 2008. október 16-án módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt közhasznú szerződését hatályon kívül helyezi. (A közhasznú 
szerződés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

Intézkedés: Az új közhasznú szerződés aláírásra került. 

258/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Kft. új feladat -ellátási szerződését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és ezzel 
egyidejűleg a 2008. május 30-án megkötött, valamint legutóbb 2009. szeptember 24-én 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződését hatályon kívül helyezi. 
(A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

Intézkedés: Az új feladat-ellátási szerződés aláírásra került. 

414/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. részére 
egynyári virágok kiültetése céljára 5 millió forintot biztosít a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
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V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/176/2011. ügyiratszámon 
megtörtént Az egynyári virágok kiültetése megtörtént 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

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 2010. december 16-ai képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került. 

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 bérhátralél{ behajtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A Homo Novus Kft. minden hátralékát kifizette, új bérleti szerződés 

megkötésre került. 

420-423/20ll. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, l ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete önkormányzati 
lakásokat elidegenítésre kijelöl. 
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Felkéri a Köbányai Vagyonkezelö Zii.-t az ingatlan forgalmi értékének meghatározásához 
szükséges értékbecslés elkészítésére. 
Határidö: azonnal 
Felelös: a Köbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: ÁrajánJatok kiküldésre kerültek. 

515/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Köbánya-Gergely 
Utca Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelösségű Társaság által kötendő Egyesülési szerződés 
tervezetét, és felhatalmazza Szabó Lászlót, a Köbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztö 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetöjét, továbbá a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működö Részvénytársaság munkavállalóit, Deézsi Tibort valamint Györkeiné Bamóczki 
Hedviget, mint együttes cégjegyzésre jogosultakat, az Egyesülési szerzödés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelös: a Köbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetöje 

Intézkedés: Az Egyesülési Szerződés aláírásra került. 

519/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete az átalakulásra 
tekintettel módosítja, és az Egyesülési szerződésben foglalt módosításoknak megfelelően 
elfogadja a jogutód Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelös alpolgármester 
Köbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az Alapító Okirat módosítása a határozatban és az Egyesülési szerződésben 
foglaltaknak megfelelően megtörtént, a beolvadás lezajlott, a 
dokumentumok benyújtásra kerültek. 

562/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tekintetében felhalmozódott, ki nem 
egyenlített - távhőszolgáltatási díj kitizetésének fedezetére az Önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetésében, a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékából 20 OOO eFt-ot 
biztosít a Köbányai Vagyonkezelö Zrt. részére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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---------------------------

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/204/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. Az összeg az év második felében folyamatosan felhasználásra 
kerül a távhőszolgáltatási díj kifizetésére. 

646-648/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattaL l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 46/2007. (XI1.19.) rendeletében foglaltaknak megfelelöen lakásokat jelöl ki 
elidegenítésre. 
A képviselö-testülete felkéri a Köbányai Vagyonkezelö Zrt-t az ingatlan forgalmi értékének 
meghatározásához szükséges értékbecslés elkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Köbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az árajánJatok augusztus hónapban megküldésre kerültek a bérlők részére. 

682/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent László 
Általános Iskola (Budapest X., Szent László tér l.) hátsó telekhatároló kerítésének kiépítésére 
felkéri a Köbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, a feladat elvégzéséhez bruttó l OOO OOO forintot 
biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy az elöirányzat-módosítás végrehajtása, 
illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyzö 
V égrehajtás elökészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/224/2011. ügyiratszámon 
megtörtént A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a munkálatok hamarosan 
megkezdődnek. 

717/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a Köbányai 
Vagyonkezel ö Ztt.-t, hogy kössön használati szerzödést a Fövárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság X. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltségével (11 05 Budapest, Bebek utca l.) a 
Budapest X., 41404 helyrajzi számú. természetben a Budapest X., Bebek utca l. szám alatti 
ingatlan 199m2 alapterületű részének ingyenes használatára, határozatlan időre. 
Határidő: 2011. július 31. 
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Felelős: Kőbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A használati szerződés megkötésre került, a helyiség festési munkálatai 
várhatóan a héten befejeződnek. 
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II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS 

491/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

Előterjesztés 3. melléklete 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert vizsgáltassa meg, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti 2012. évi forrásmegosztást szabályozó rendeletet elkészítésénél az Önkormányzat 
szükséges-e változás az idegenforgalmi adó tekintetében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Hatósági Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat végrehajtása érdekében kérjük, hogy a képviselő-testület a 
határidőt 2011. október 20-ra módosítani szíveskedjen. 
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Előterjesztés 4. melléklete 

III. HATÁROZAT VISSZAVONÁSA 

19/2011. (1. 20.) 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 

Visszavonás indoka: A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz tagként 
csatlakozott az önkormányzat. Álláspontunk szerint a Társulásnak 
közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot a BRFK-val tekintettel 
arra, hogy jelenleg már öt önkormányzat tagja a társulásnak. 
Javasoljuk a határozat visszavonását. 

296/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Kozma utcai Temető előtt építendő körforgalommal 
kapcsolatban a következő testületi ülésre készítsen előterjesztést a virágosok ideiglenes, 
konténerben történő elhelyezésére vonatkozóan a szükséges forrásigény és időbeli ütemezés 
megjelölésével. 
Határidő: 

Felelős: 
2011. május 19. 
a gazdasági társaság vezérigazgatója 

Visszavonás indoka: A határozatban foglaltakhoz képest más koncepció mellett 
döntöttek, így a virágosok elhelyezése a temetőn belül történik, 
ezért ezen határozat visszavonása szükséges. 
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703/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 702/2011. (VII. 7.) határozatában meghatározott irodahelyiségek 
üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Visszavonás indoka: A 794/2011. (VIII. 25.) határozattal a képviselő-testület elfogadta a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, melyben telephelyként 
szerepeinek a 702/2011. (VII. 7.) határozatában foglalt helyiségek 
így ezen határozat önmagában okafogyottá vált. 
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Előterjesztés 5. melléklete 

IV. HAT ÁRO ZAT MÓDOSÍT ÁSA 

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. (I. 20.) 
sz. határozata alapján - a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja pályázat benyújtásához szükséges 
bruttó 9.180 e Ft 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 e Ft; 

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 

Módosítás indoka: Fenti határozat az Önkormányzati tulajdonú lakóépületek 
felújításának támogatási programja pályázat önrészeként 9.180 
eFt-ot határozott meg a megfelelő bontásban. 
A Fővárosi Önkormányzat pályázatértékelését követően ez az 
összeg 7.517 eFt-ra módosult, ez alapján az alábbi bontásban 
került jóváhagyásra: 

Harmat utca 5. 3.337 eFt 
Harmat utca 7. 2.764 eFt 
Halom utca 4 578 eFt 
Bánya utca 20. 838 eFt 
Mindösszesen: 7.517eFt 
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Előterjesztés 6. melléklete 

V. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

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 lehetövé teszik - a 
kosárlabda méretű sportcsarnok engedélyezési tervével együtt készüljön el. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Az emeletráépítés és a tornacsarnok építés engedélyezési terve elkészült, 
benyújtottuk engedélyezési eljárásra, jelenleg a hiánypótlás teljesítése 
zajlik. 

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 polgám1estert, 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 lehetőségéL 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
V égrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás elökészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezetö 

Szarvasi Ákos föosztályvezetö 

Intézkedés: A tárgyi ügyben peren kívüli egyezség jött létre, a biztosító jogerős ítélet 
alapján vállalja át a felelősséget. Folyamatban van annak megállapítása, 
hogy mely szervezet (személy) adott ki tanúsítványt a játszóterek játékaira 
vonatkozóan. Ezt követően kerül sor a felelősség továbbhárítására. 

2753/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményt (1102 Bp., Szent László tér 34.) 4 ütemben, 2011/2012. tanévtől kezdődően a 
2014/2015. tanév kezdetéig átszervezi, a feladatbővítéshez szükséges új tanári és technikai 
álláshelyeket, az új tanszakok indításához szükséges hangszerek, berendezések és egyéb 
oktatási eszközök beszerzési költségét, illetve a feladatbővítés megvalósításához szükséges 
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infrastruktúra biztosításával. (Az átszervezés részletes ütemezését a jegyzőkönyv 6. sz. 
melléklete tartalmazza.) 
Egyben felkéri a polgármestert az átszervezéssel járó költségek soros évi költségvetésbe 
történő beterveztetésére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

kezdés: azonnal 
átszervezés befejezése: 2014. szeptember l. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor 
dr. Pap Sándor alpolgármesterek 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szabó László vezérigazgató 
Széll Rita igazgató 

Intézkedés: A megnövekedett feladatellátáshoz szükséges hangszerbeszerzések 
lezajlottak, a 2011/2012. tanévre a növendékek felvétele már a testületi 
döntés értelmében történt. A teljes normatíva igényléséhez szükséges 
- változással összefüggő - minősítési eljárás folyamatban van. Az 
augusztusi képviselő-testületi ülésen a testület döntött a változások alapító 
okiraton történő átvezetésérőL 

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 
Központ Kulturális Szabadidő Egyesület átvételének lehetőségéről a Magyar 
Államvasutaktól, továbbá folytasson tárgyalásokat a művelődési központ támogatásának 
kérdéséről. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

intézkedés megkezdése: azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 

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

Intézkedés: A folyamat elindításához és a döntések meghozatalához magasabb vezetői 
szintű egyeztetés szükséges. 

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 
kerület és a Főváros között létrejött Fővárosi Közoktatási Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatát. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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Intézkedés: A határozatban szereplő Közoktatási Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatára további egyeztetések szükségesek. 

161/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt "Önkormányzati tulajdonú lakóépületek 
felújításának támogatási programja" pályázaton történő nyertessége esetén, a megállapodás 
megkötésével egyidejűleg, a Bp. X., Bánya u. 20. a Bp. X., Halom utca 4., a Bp. X., Harmat 
utca 5. és a Bp. X., Harmat utca 7. szám alatti lakóépületekre, a Budapest Főváros 
Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön bejegyezésre. 
Határidő: pályázat elnyerését követően: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

dr. Pap Sándor alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A Fővárosi Önkormányzat és a Kőbányai Önkormányzat közötti 
megállapodás aláírása után tudja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a munkát 
megkezdeni. 

191/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett- KÖZOP-4.5.0-
09-11 "Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése" előkészítési projektcsatorna felhívására. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. V árasfejlesztési Divízióját a pályázat 
előkészítésére, illetve a projekt teljes körű menedzsmentjéhez kapcsolódó feladatok ellátására, 
valamint a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására, és az esetleges hiányosságak 
pótlására. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Szabó László vezérigazgató 

Intézkedés: A pályázat előkészítése megtörtént, benyújtási határideje 2011. szeptember 
15. 

237/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal-l fő nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben 
meghatározott, "iskolai és utánpótlássport infrastruktúrafejlesztés, felújítás" című pályázati 
felhívásra benyújtott, a Bem József Általános Iskola sportudvarának felújítása célú pályázat 
önrészének biztosítása céljából az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 
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18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletének fejlesztési célú céltartalékok Pályázatok 
ömésze soráról 7, l millió forintot felszabadít. 
Határidő: 20 ll. április 21. 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: Előzetes tájékoztatások szerint a pályázatot elutasították, de hivatalos 
értesítő még nem érkezett. 

268/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában a végelszámolói feladatok 
ellátására az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságat (rövidített 
neve: EXEREM Kft., székhelye: 1042 Budapest, Árpád u. 57-59. I. em. 8., cégjegyzékszáma: 
Cg. 01-09-269955), illetve az EXEREM Kft. nevében eljáró természetes személyként 
Schuszter János Károlyt kéri fel. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

megbízásra: azonnal 
végelszámolás kezdő időpontj a: 20 ll. június l. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

Intézkedés: Az EXEREM Kft.-t képviselő Schoszter János Károllyal az együttműködés 
és a közös munka folyamatosan zajlik. 

365/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felmondásra való 
tekintettel, a Salome Érzőszív Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 7. pontja alapján, az 
alapítványt a 613 588 Ft egyösszegű támogatás visszafizetésére szólítja fel. 
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A Salome Érzőszív Alapítvány felszólítása a támogatás visszafizetésére 
megtörtént, az Alapítvány a visszafizetési kötelezettségét vitatja. 
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367/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszn ú Alapítvánnyal (ll 05 Budapest, Bánya 
u. 31.) 2010. május 19-én kötött együttműködési megállapodást a megállapodás 14. pontja 
értelmében hathónapos felmondási határidővel 20 ll. december 31-ei hatállyal felmondja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A döntésről a tájékoztatás a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány részére kiküldésre került, az új 
szerződés elkészítése folyamatban van, ennek előkészítése folyik az októberi 
képviselő-testületi ülésre. 

372/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete másodfokú 
önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖ07 Kőbányai 
Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (előző elnevezése: KÖVÉD Kft. székhelye: 
1224 Budapest XIII. u. 57., telephelye, levelezési címe: IlO I Budapest Könyves Kálmán krt. 25.) 
fellebbezését megtárgyalta és a III/1303/6/2006. számú, 2006. július 19. napján kelt közterület
használati hozzájárulás 5.6 pon~ában foglalt kikötés megsértése, valamint a közérdek sérelme 
miatt a K/24961/20 11/III. szám ú, 20 ll. április 8-án kelt elsőfokú határozatot - a fellebbezésben 
foglaltak elutasításamellett-helybenhagyj a. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A másodfokú határozat kiadásra került, melynek bírósági felülvizsgálatára 
a KÖ07 Kft. keresetet nyújtott be. Az ügyben tárgyalás kitűzésére még nem 
került sor. 

387/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az újonnan létrehozott Kőbányai Sportközpont intézményvezetői 

teendőinek 2012. január l-jétől, 5 éves időtartamra szóló ellátására vonatkozó pályázat 
kiírását tartalmazó előterjesztést készíttesse el, és terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 20 ll. július l. 
Felelős: polgármester 
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V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az intézményvezetői pályázatot a Humán Iroda a képviselő-testület 

szeptemberi ülésére készíti elő. 

406/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített 
ingatlanokkal kapcsolatos intézkedéseket az l. mellékletben foglaltak szerint elfogadja, 
egyúttal felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az értékesíthető ingatlanokra vonatkozó 
értékbecslések elkészíttetésére. (Az l. melléklet a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat az értékesíthető garázsok listájával együtt megküldésre került a 
Vagyonkezelő Zrt. részére, további intézkedés céljából. 

407/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat területén lévő, 

garázzsal felülépített ingatlanok közül a további vizsgálatot vagy külön intézkedést igénylő 
ingatlanok hasznosításának előkészítésére. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2012. május 30. 
polgármester 
a kerületfejlesztésért felelős alpolgármester 
jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat végrehajtása folyamatban van. 

411/2011. (V. 19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Európai Bizottság "Európa a Polgárokért Program 2007-2013" keretében 
meghirdetett "Testvérvárosi polgárok találkozói" felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra, 
amely pályázat előfinanszírozása céljából az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletének fejlesztési célú céltartalékok Pályázatok ömésze 
soráról 7 OOO OOO Ft összeget biztosít, a felszabadításával egyidejűleg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója 

Intézkedés: "Európa a Polgárokért Program 2007-2013" keretében meghirdetett 
"Testvérvárosi polgárok találkozói" pályázat elbírálása még nem történt 
meg, 2011. szeptemberében születik döntés. 

542/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, l ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.7 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

544/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a T ÁMOP-3.1.2 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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és 

546/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

548/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a T ÁMOP-3.1.5 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

550/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.3.9 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
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2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

552/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.4.1 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

és 

554/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a T ÁMOP-3.4.3 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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és 

556/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.4.4 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat megírásával és nyertes 
pályázat esetén, valamint igény szerint projektmenedzser feladatok ellátásával - az 
előterjesztés 4. mellékletében meghatározott maximum nettó összeggel - az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kerüljön megbízásra. A megbízási díj forrása az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 7. mellékletének Önkormányzatok 
és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton belül a dologi 
kiadások között került betervezésre. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső kapcsolatokért 
felelős alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázati kiírás még nem jelent meg. 

561/2011. (VI. 16.) 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 az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 19 .) rendeletében 
foglaltaknak megfelelően a 38957/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest X., 
Liget u. Ile. I. em. 16. szám alatti ingatlan tekintetében írjon ki új pályázatot az aktualizált 
értékbecslési szakvéleményben meghatározott 3 l 00 OOO Ft minimális áron. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A pályázat előkészítése folyamatban van. 

563/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. részére 207 darab kiszáradt fa kivágására 2 400 OOO Ft 
és a kivágott fák pótlására 3 OOO OOO Ft összegben forrást biztosít a felhalmozási célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: forrás biztosítása: azonnal 

kiszáradt fák kivágására: 20 ll. augusztus 30. 
kivágott fák pótlására: 2011. november 30. 

Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
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V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/207/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A fizetési kötelezettség a pénzügyi nyilvántartó rendszerben 
rögzítésre került. 

582/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a benyújtott 
árajánlatokalapján-bruttó 2 569 OOO Ft-ot biztosít, megállapodás keretében, a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ részére, az elektromos főkapcsolóház cseréjére, a 
csatorna javítására és a vészvilágításhoz szükséges akkumulátorok cseréjére a képviselő
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a 
költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ igazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/208/2011. ügyiratszámon 
megtörtént A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ a 
munkálatokat elvégeztette a benyújtott árajánJatok alapján (elektromos 
főkapcsolóház cseréje, csatorna javítás és vészvilágításhoz szükséges 
akkumulátorok cseréje). A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális 
Központ és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
között a megállapodás megkötése folyamatban van. 

645/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkom1ányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 46/2007. (XIT.19.) rendeletében foglaltaknak megfelelően lakást bérlők 
részére elidegenítésre kijelöl. 
A képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t az ingatlan forgalmi értékének 
meghatározásához szükséges értékbecslés elkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Köbányai Vagyonkezelö Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: A bérlők polgármesteri meghallgatást kezdeményeztek a meghatározott 
összeg megvitatása tárgyában. 

677/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari u. -
Balkán u.-i lakótelepi játszótérfelújítás, valamint a Bársonyvirág utcai játszótérfelújítás -
lakossági fórumokon elhangzottak figyelembevételével elkészített - módosított terveinek 
megvalósításával egyetért, és a 3 97/20 ll (V. 19.) határozatában meghatározott, az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a 
melléklet Máltai típusú játszóterek költségvetési soráról biztosított bruttó 82,5 millió forintot 
bruttó 77,5 millió forintra módosítja az alábbiak szerint: 

Játszótér neve 
Ohegy Park, "II. Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" 
Ohegy Park, kamaszokjátszótere, nagyokjátszótere vízellátás kiépítése 
Bihariu.-Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 

"I. Kicsik játszótere" ( áttelepítendő eszközök vannak a 
játszóteréről), ebből ivókút l 400 OOO Ft 
Bihariu.-Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"II. Sport játszótér" 
Bihari u. -Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"III. Nagyok játszótere" ( áttelepítendő eszközök vannak a 
játszó terérő l) 
Bihari u. -Balkán u-i lakótelepi játszótér felújítása 
"IV. Sport pálya" 
Bársonyvirág utcai játszótér felújítása 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

20 ll. augusztus 31. 
polgármester 
jegyző 

nagyok 

kicsik 

Tervezett költség 
25 OOO OOO Ft 

l 500 OOO Ft 
14 OOO OOO Ft 

8 500 OOO Ft 

6 OOO OOO Ft 

7 500 OOO Ft 

15 OOO OOO Ft 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A terveket átadtuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, aki észrevételt 
tett a tervekkel kapcsolatosan. Ezt követően megtartott egyeztetés alapján a 
tervezők kiegészítik a terveket. A leszállított anyag átadását követően 
indítható a közbeszerzési eljárás. 

678/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 677/2011. (VII. 7.) határozatában megjelölt játszóterek 
vonatkozásában, a felújítást követően, írjon ki pályázatot azok elnevezésére. 
Határidő: a felújítást követően 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A felújításra vonatkozó tervek kiegészítése folyamatban van. 
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692/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az alábbi ingatlanokra (bérbevételi vagy vételi konstrukció 
megvizsgálása után, az összességében legelőnyösebb árajánlatot figyelembe véve) az 
értékhatárnak megfelelő beszerzési eljárást lefolytatva telepítsen nyilvános illemhelyet: 

Hrsz.: Cím: 
42309/57 Ujhegyi sétány-Tóvirág utca 

önkormányzati tulajdonú közterület kereszteződése 

39031/2 Kőrösi Csoma Sándor sétány, közvetlenül a 
Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló Posta épülete mellett 

telekingatlan 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 
a Magyar Posta Zrt.-től az illemhely letelepítéséhez. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. nem 
járul hozzá ehhez, akkor a képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy kérjen 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzattól, hogy az illemhelyet a 
Posta épülete mellett, a Füzér utcában helyezhesse el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében nyilvános illemhely létesítésére biztosított 
15 M Ft-hoz további 8 M Ft-ot átcsoportosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartalékából, egyben felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás végrehajtása, 
illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/228/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A tulajdonosi hozzájárulást a Magyar Posta Zrt. elutasította, 
így a testületi döntés értelmében a Fővárosi Önkormányzattól kell 
hozzájárulást kérnünk ahhoz, hogy a határozatban szereplő második helyre 
tudjuk telepíteni az illemhelyet. 

695/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal megszűnt Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályának 
feladatai közül 

a) az Önkormányzat tulajdonában álló szolgálati jelleggel bérbe adott lakások, valamint a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 
intézményei által használt ingatlanok kivételével) üzemeltetését és hasznosítását, 

b) az Önkormányzat intézményei által használt ingatlanok részleges üzemeltetését, 
c) a közterületek és pincék üzemeltetési feladatait, továbbá 
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d) az a-c) pontban meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási, felújítási és 
beruházási feladatokat 

a továbbiakban a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ú~án lá~a el. A 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatköre döntés-előkészítés és végrehajtás. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatalban folyamatban lévő, e 
pontban meghatározott ügyek pótlólagos átadása iránt intézkedj ék. 

A képviselő-testület - az ülésen elhangzott hozzászólásban megfogalmazott pontosítással - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Közszolgáltatási 
Keretszerződést a mellékleteivel az el őteijesztés l. melléklete szerint, a 20 ll. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződést a mellékleteivel az előtetjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. (A 
Közszolgálati Keretszerződés, valamint a 2011. évi Éves Közszolgálati Szerződés a 
jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására, továbbá a szerződések 
vonatkozásában a műszaki, pénzügyi, jogi kapcsolattartók, valamint a teljesítésigazolásra és 
ellenőrzésre jogosult személyek kijelölésére. 
Határidő: 201l.július 15. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, a Jogi 
Csoport bevonásával 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Továbbá a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésre 
készíttessen előtetjesztést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek a Közszolgáltatási Keretszerződés 
2. melléklete 2.5.b) pontja szerinti üzemmérete jóváhagyására. 
Határidő: 2011. szeptember 22. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, a Jogi 
Csoport bevonásával 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Közszolgáltatási Keretszerződés, valamint a 2011. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés aláírása megtörtént. A szerződések 
vonatkozásában a műszaki, pénzügyi, jogi kapcsolattartók, valamint a 
teljesítésigazolásra és ellenőrzésre jogosult személyek kijelölése, a feladatok 
kötelezettjének meghatározása a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában kerül kidolgozásra. 

698/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, l ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy 20 ll. évi költségvetésében biztosított - és az előző évi 
jégpálya kifizetését követően megmaradó - 21 l 00 eFt összegből a Budapest X., Halom u. 42. 
szám alatti ingatlan (SI) területén a parkolóban alakítson ki ideiglenes jégpályát, és 2011. 
november 15-étől 2012. március 15-ig üzemeltesse az előző idényben meghatározott 
jegyárakkaL 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

és 

699/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy az önkormányzati jégpálya létesítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás pályázati kiírásának értékelési szempontjai között szerepeltesse a 
bevételi tervet. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A közbeszerzési kiírást megjelentettük. 

702/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület tagjai számára a Polgármesteri Hivatal alábbi táblázat 
szerinti helyiségeinek képviselői munkavégzésre történő használatát biztosítsa: 
Budapest X., Halom u. 37/b 

Budapest X., Ujhegyi sétány 12. 

Budapest X., Martinovics téri 
üzletház (Havas L u. l.) 
Budapest X., AHomás u. 13. 
fszt. 

Budapest X., AHomás u. 5. fszt. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, 
Marksteinné Molnár Julianna, 
Révész Máriusz, 
Szabóné Gerzson Sarolta, 
Varga István 
Agócs Zsolt, Mácsik András, 
Mihalik András 
Dr. Csicsay Claudius Iván, Elő 
Norbert, Somlyódy Csaba 
Tokody Marcell Gergely 

Tóth Balázs 
azonnal 
polgármester 
jegyző 

66 mL + 107 mL 

75 mL 

329m2 

45m2 

56 mL 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A helyiségek használatának biztosítása folyamatban van. 

705/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma utcai 
Temető előtti körforgalom építéséhez szükséges építési terület biztosítása érdekében, a jelen 
előterjesztés mellékletét képező, a BVOP-vel kötendő, a Budapest X. kerület, Kozma u. 13.
Maglódi út 32-38. szám alatti, 42511 hrsz.-ú, ingatlanon található, L épület L emelet. 4. ajtó 
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és III. épület fszt. 4. ajtó alatti, továbbá a Budapest X. kerület, Vaspálya u. 57. szám alatti, 
42274/5 hrsz.-ú ingatlanon található II. emelet 14. ajtó alatti, valamint a Budapest X. kerület, 
Vaspálya u. 58. szám alatti, 42274/6 hrsz.-ú ingatlanon található II. emelet ll. ajtó alatti 
lakások használati jogának térítésmentes átadása, valamint a lakások rendeltetésszerű 

használatra történő alkalmassá tételéhez szükséges munkák elvégzése, annak költségviselése, 
és az Öri szálló lebontásával és annak költségviselésével kapcsolatos kérdések rendezésére 
vonatkozó megállapodást a mellékelt tartalommal jóváhagyja, és felkéri a polgármestert 
annak aláírására. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és a külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

706/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Öri szálló 
lebontásával kapcsolatos, a BVOP-vel kötendő megállapodáshoz szükséges bruttó 2 M Ft-ot 
az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
13/a mellékletében található, az Újköztemető előtti körforgalmi csomópont című költségvetési 
sorról biztosítja pénzeszközátadással, a BVOP részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtása, 
illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és a külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/22/2011. ügyiratszámon megtörtént. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelentése alapján a határozat felelőse a 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda, így a határozatról a következő testületi ülésre 
adunk jelentést. 

708/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a felvidéki Párkány Város Önkormányzat 
(Mestsky úrad, 943 13 Stúrovo, Námestie Siobody 1.) polgármesterével, kezdeményezzen 
tárgyalásokat a további együttműködés lehetséges területeiről, és nyilvállítsa ki szándékát a 
testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
polgármester 
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kapcsolatokért 
V égrehajtásért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és a külső 
felelős alpolgármester 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A kapcsolatfelvétel megtörtént, a Párkányi Önkormányzat döntésére 
várunk. 

718-719-720/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Bp. X., Halom u. 
33. szám alatti 80 férőhelyes bölcsödével kapcsolatban hozott döntéseket. 

Intézkedés: Mindhárom határozat tekintetében az érintettekkel történő egyezség 
megtörténte után lehet intézkedni. 

724/20ll. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 

Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselö-testülete hozzájárul a Bárka 
Kőbányai Szociális és Gyennekjóléti Központ létrehozása következtében a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft.-nél 7 fő részére munkajogi jogviszonyának megszűnése miatt 
7 577 582 Ft összeg végkielégítés jogcímén történő kifizetéséhez - a képviselö-testület 
fe!halmozási célú általános tartalékkerete terhére. 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/23112011. ügyiratszámon 
megtörtént. A megállapodást megkötöttük, az átutalás folyamatban van. 
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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 200 7. 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 komp_onens 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel összefüggö 
kiadások, támogatások fejezeti 

nincs kezelésű előirányzat hazai 2008. szeptember elutasítva 13.350.000 
támogatásainak elnyerésére -

bűnmegelözési makro 
modellprojektek 
megvalósítására 

Esélyegyenlöségi prograrnak 

TÁMOP-3.3.2 
végrehajtásának támogatása a 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 
Közép-magyarország i 

RéQióban 

Támogatási összeg 

235.689.195 

66.438.576 
l 

l 

l 

1.389.962.298 

49.161.600 

19.446.500 

10.000.000 

52.950.000 
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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 müfüves futsal hazai 2008. december 20. 003. 785 

labdarúgópályák létesítésének 
elszámolás 

támogatása /Széchenyi Ált. 
megtörtént 

Isk./ 

Kompetencia alapú oktatás, 
nyertes, 

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

intézményekben 
elszámolás (57.013. 775) 
folyamatban 

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 

3.3.4/8 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 Tehetségsegí tő 
TÁMOP Hálózat kialakítása - Magyar 

EU 2009. november 
nyertes, 

10.000.000 
3.4.4/8/08/2-KMR Géniusz Integrált megvalósítás alatt 

- - -----
_Iehetségsegítő Program" 

~-

2.000.000 

77.330.229 
l 

(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 2010. március szerződés 47.166.774 
0009 

értékteremtés útján a fiatal 
megkötése 

nemzedékkel" pályázat 
megtörtént 

A Kőbányai Gyermek és 
KEOP-3.3.0/09- lsfjúsági Szabadidő Központ EU 201 O. március elutasítva 82.490.696 

2010-0007 balatonlellei erdei iskolájának 
fejlesztése" pályázat 

Nevelési-oktatási intézmények 
pozitív 

TÁMOP-3.2.11/10- 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 
5.1.1/A-09-H-201 O- lakótelep szociális célú EU 2010. május 

támogató döntés 
1.176.233.500 

0002 városrehabilitációja 
sz ületett 

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 

megtörtént 

A Fecskefészek óvoda-
nyertes, a 

KEOP-2009-
bölcsőde és az Apró Csodák 

támogatási 
5.3.0/A/09-2010-

óvoda-bölcsőde energetikai 
EU 2010. május szerződés 273.462.708 

0160 
korszerűsítése 

megkötése 
folyamatban 

- - -

80.000.000 

i 

47.166.774 

74.241.626 

38.679.999 

929.590.453 

184.371.594 

205. 097. 031 

- ------
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

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 
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 201 O. szeptember elbírálásban o 

részesült 

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

EU 201 O. szeptember elutasítva 79.968.702 
10/1 KMR programok (Gyermekjóléti 

Központ pályázata) 

Gyermekek és fiatalok 

T ÁMOP-5.2.5/B-
társadalmi integrációját segítő 

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

pályázata) 

Iskolai és utánpótlás sport 
elutasítva, a 

7/2011 (lll. 9.) BM 
infrastruktúra fejlesztés, hazai 2011. április 

hivatalos értesítés 
19.977.126 

rendelet 
felújítás 

nem érkezett még 
meg 

l. kategóriába besorolt 
13/2011 (IV. 7.) zenekarok és énekkarok 

hazai 2011. április elbírálás alatt áll 24.000.000 
NEFMI rendelet központi költségvetési 

támogatása 
pozitív 

BB-10/2011 
Bankó Kft pályázati felhívás 

hazai 2011. május elbírálásban 21.782.250 
játszótér építésre 

- L ... --------- -
L_ __ részesült ___ 

--

119.512.676 

j 

l 

30.000.000 

o 

79.968.702 

70.965.958 

7.065.353 

24.000.000 
(Kőbánya 

10.000.000) 

i 

8.712.900 
' 

--- J 



30. 

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

Európa a 
elutasítva, a 

Polgárokért T estvérvárosi polgárok EU 2011. június 
hivatalos értesítés 6.597.000 

Program 2007- találkozói nem érkezett még 

2013 
meg 

6.597.000 


