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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

a lejárt határidejű végrehajtott 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. folyamatban lévő határozatokról, 

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

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 
2. melléklete azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban 
van. A 3. melléklet a pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatást tartalmazza. 

Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
végrehajtott és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. október 7. 

j.__lL 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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Előterjesztés l. melléklete 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HAT ÁROZATOK 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 

2641/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidőmód.- 2011.06.15-re 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 243/201l.(IV.21.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttesse elő a Budapest, X. Albertirsai útnak a HUNGEXPO Zrt. 
előtti, illetőleg az Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán 
elhelyezkedő valamennyi - kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló - gépjármű parkoló 
pályázati úton történő hasznosítását oly módon, hogy a pályázati kiírásról, annak feltételeiről 
a képviselő-testület legkésőbb 20 ll márciusában döntést hozhasson. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

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

Intézkedés: A pályázat kiírására nem került sor, jelenleg a képviselő-testület döntése 
alapján azt a HUNGEXPO Zrt. használja 2011. december 31-ig. 

198/2011. (III. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve a 
2093/2010. (IX. 16.) sz. határozatában foglaltakat - elfogadja a Budapest Főváros 

Önkormányzata által megküldött megállapodás tervezetet, és felkéri a polgármestert, hogy írja 
alá a Budapest X. kerület, Sibrik M. u.- Harmatu.-Gergely u.- Noszlopy u. által határolt, 
4 213 7/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira a Budapest Főváros 
Önkormányzata által nyújtott támogatásról szóló megállapodást. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi Osztály 

Intézkedés: A megállapodás aláírása megtörtént 

824/2011. (VIII. 25.) 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 az 'Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő energetikai korszerűsítése' 
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című pályázati dokumentációt a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó
felhasználás növelése' című konstrukcióra, az alábbi intézményre: Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő, ll 08 Budapest, Újhegyi út 13.-17., helyrajzi szám: 42444/22., és az alábbi 
költségekkel· 

nettó bruttó 

KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség 55 413 814 Ft 69 267 268 Ft 
Ebből támogatás: 47 101 742 Ft 58 877177Ft 
Ebből önkormányzati ömész: 8 312 072 Ft 10 390 090 Ft 

KMOP-3 .3 .3 .-ll. projekt nem elszámolható költsége 10 004 934 Ft 12 506 168Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati 
ömé sz 18 317 006 Ft 22 896 258 Ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgártnestert a szükséges mtézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

2. A Képviselő-testület a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú 'Megújuló energiahordozó-felhasználás 
növelése' című konstrukció keretén belül az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai 
korszerűsítése' című projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati ömész biztosítása céljából, bruttó 25 millió Ft-ot felszabadít az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének 
Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati ömésze soráróL Az Önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati ömész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részére az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati ömésze soráról bruttó 2,4 millió Ft-ot 
felszabadít (a Főépítészi és Fejlesztési Iroda által megelőlegezett 'KMOP-2011-3.3.3. 
pályázat műszaki tervdokumentációja' tárgyú szerződés fedezetéhez). 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtásához, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

kerületfej lesztési szakterületért 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

és 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

külső 

Intézkedés: A pályázat dokumentációja elkészült és benyújtásra került. Az előirányzat
módosítás az V/18/247/2011. számú ügyiratszámon megtörtént 

831/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a SPO-SZALÉT-2011 kódszámú, 'Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása' c. konstrukcióra pályázat kerüljön 
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benyújtásra a Budapest X. kerület, Bihari u. - Balkán u. lakótelep sportpályájának 
korszerűsítése céljából. 
Egyúttal a Képviselő-testület bruttó 9 OOO OOO Ft keretösszegben meghatározott önrészt 
biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 15. mellékletének pályázati önrész soráról, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázat határidőre benyújtásra került 2011. szeptember 23-án. Az 
előirányzat átcsoportosítása az V/18/257/2011. ügyiratszámon megtörtént 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

240/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. törzstökéjét veszteség rendezése érdekében 
450.000.000,-Ft, összeggel leszállítja, melynek következtében a társaság törzstőkéje 
418.540.000,-Ft összeg lesz. 
Egyúttal felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az ennek érdekében a szükséges cégeljárást 
bonyolítsa le, illetve annak lebonyolítására adjon megbízást. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a társaság ügyvezetője 
V égrehajtásért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: A törzstőke leszállítás bejegyzése 2011. július 18-án megtörtént 

592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Felnőttek 
Általános Iskolájának 20 ll. augusztus 31-ei hatályú jogutód nélküli megszűnése okán -
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok 
visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" 
megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemeléséveL 
Határidő: 2011. szeptember l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/30/2011. ügyiratszámon megtörtént, 
a részletfiZetési kötelezettség teljesült. 

796/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Fővárosi 
Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsa két kerületi tagja 
díjazásának biztosítására - a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 
2 365 OOO Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 638 550 Ft-tal megemeli a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések, valamint a 
MÁK felé a szükséges bejelentések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/250/2011. ügyiratszámon megtörtént 

817/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 
költségvetésében jóváhagyott szakmai szolgáltatások keretösszegből bruttó 2 millió forintot a 
polgármester működési célú általános tartalékába átcsoportosít. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

A Humán Iroda vezetője 
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/252/2011. ügyiratszámon megtörtént 

826/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Harmat Általános Iskola (1104 Bp., harmat u. 88.) teljes körű felújításához tartozó 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetéül bruttó 13 500 OOO Ft előirányzatot 
biztosít az önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 14. mellékletének a képviselő-testület "Felhalmozási célú általános tartalékkerete" 
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terhére, és felkéri 
megtételére. 
Határidő: 

a polgármcstert a feladatok elvégzése iránti szükséges intézkedések 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerű 

polgármester 
jegyző 

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

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/246/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

828/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményeiről szóló tájékoztatóban foglaltakat, és a 
projekt 20 ll. augusztus l. és 2016. július 31 közötti fenntartási időszakából a 2011-20 12-es 
tanévének feladataira az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 15. mellékletének Működési célú céltartalékok TÁMOP 3.4.4 
fenntartási költsége (513-516) soráról bruttó 5 millió Ft-ot felszabadít. 
Határidő: azonnal 
Felelős: 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 

Intézkedés: A projektmenedzser elkészítette a fenntartási időszak költségvetését. Az 
előirányzat átcsoportosítása az V 118/254/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

832/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Ovi-Foci Program keretében egy sportpálya kerüljön beszerzésre és pedagógusképzés 
valósuljon meg a Zsivaj Óvodában. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármcstert a 
beszerezés lefolytatására, és egyetért azzal, hogy az Ovi-Foci Program fedezetéül az 
Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletében foglalt polgármester működési célú általános tartaléka szolgál. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a J egyzői Iroda 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/270/2011. ügyiratszámon 
megtörtént A szerződés aláírásra került, a sportpálya avatása 2011. 
október 20-án lesz. A pedagógus továbbképzés a pálya átadás előtt 
megtörtént, a képzett pedagógusok tartanak bemutatót a gyerekekket 

833/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet 2. mellékletének "tárgyi eszközök 
"tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése" költségvetési sorát l 054 134 eFt-tal, az 
"értékesített tárgyi eszközök áfa-ja" költségvetési sorát 39 OOO eFt-tal visszarendezi. A 
visszarendezés fedezetéül az l. mellékletben felsorolt kiadási előirányzatokat jelöli meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/27/2011. ügyiratszámon megtörtént 

835/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletében az 
idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 46 OOO eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi 
előirányzatát 69 OOO eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett 
fejlesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 OOO eFt összegű felszabadításával 
egyidejűleg. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges bejelentések, az előirányzat
módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/28/2011. ügyiratszámon megtörtént 

836/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (ll. 18.) rendelet ll. számú mellékletében a "Kőkert 
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Kft." költségvetési soron jóváhagyott előirányzatot bruttó 5 807 269 Ft-tal megemeli, a 
képviselő-testület működési célú általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelös: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelös: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetöje 

Intézkedés:Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/244/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

848/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 16 igen, egyhangú szavazatta l) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X. 
kerület, Gyömrői út 49. szám alatti (hrsz.: 41631/A/10), 52 m2 alapterületű helyiséget 
cserehelyiségként a PRO-MA Future (Jövő a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület (l 032 
Budapest, Bécsi u. 217. 1/3. országos nyilvántartásbeli azonosító: 2057112004) részére a 
"Tanoda" keretében kifejtett oktatási és nevelési program működtetése céljára, 2011. 
szeptember 1-jétöl 2015. december 31-ig határozott idötartamra bérbe adja. 
A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212 Ft/m2 /év + áfa összegben határozza meg. 
Ezzel egyidejüteg a Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a PRO-MA 
Future Oktatási, Kulturális Egyesület között 2009. július hó l. napján kötött helyiségbérleti 
szerződés hatályát veszti. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 l l. szeptcmber l. 
gazdasági és fej lesztési szakterületért 
felelös alpolgármester 
jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A helyiség bérbeadása megtörtént. 

849/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Pongrác út 9. (Gyöngyike u. 4.) szám alatti (hrsz: 38911/2), 89 m2 alapterületű 
helyiséget a Köbányai Egészségügyi Szolgálat (ll 02 Budapest. Endre utca l O.) részére 
raktározás céljára, 20 ll. szeptember l-jétől 20 ll. december 31-éig határozott időtartamra 
térítésmentes használatba adja azzal, hogy a helyiségre vonatkozó közüzemi díjakat a 
Köbányai Egészségügyi Szolgálat köteles megfizetni. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester!, hogy a használatba adással kapcsolatban 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelös: 

20 ll. szeptember l. 
gazdasági és ft;jlesztési szakterületért 
felelős alpolgármester 
jegyzö 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Intézkedés: A helyiség bérbeadása megtörtént 

863/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére 2011. szeptember l-jétől december 31-ig bruttó 5 490 OOO Ft-ot 
biztosít a Budapest X. ker., Maglódi u. 143. sz. alatti tábor őrzéséhez a kieső bevételek 
fedezetére képzett céltartalék terhére annak felszabadításával egyidejűleg. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/267/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 

Hatósági Iroda 

2349/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidő.mód: 2011.09.30-ra 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 243/20 11.(IV .21.) hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adótárgy fajtánként (különös tekintettel a lakáscélú ingatlanok esetén) 
differenciált adómécték bevezetésének lehetőségét vizsgáltassa meg. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli Istvánjegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mózer Éva főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület 2011. október 20-ai ülésén tárgyalja az építményadóról 
szóló 57/2003. (XII. 18.) önkormányzat rendelet, valamint a telekadóról 
szóló 58/2033. (XII. 18.) önkormányzat rendelet módosítását. A differenciált 
adómérték bevezetésének lehetőségét megvizsgálva a rendeletmódosításban 
teszünk erre vonatkozóan javaslatot. 

649/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete közterület
használati díj összegének változásával kapcsolatban hozott határozatot. 
Határidő: 20 ll. szeptember l. 
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Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

polgármester 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

a Hatósági Iroda vezetöje 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént. A közterület-használati díj összegének 
változásáról szóló 2011. július 12-én kelt határozatot kibocsátottuk. 

799/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
Európai Mobilitási Hét programtervét - a módosítással együtt - elfogadja, egyben felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a Polgármesteri Kabinet 
a Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központ vezetője 
a Kőbányai Sportszövetség 
a Kőbányai Sport Központ 

Intézkedés: A 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozata sikerrel lezajlott, 
melynek lebonyolításában a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága, a 
WOLF Polgárőrség, a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája, Humán Irodája és a Polgármesteri 
Kabinet, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőbányai Sport 
Központ, a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a Cikk 
Egyesület szakemberei, a Mászóka Óvoda óvónői és a Bem József Általános 
Iskola tanárai vettek részt. A képviselő-testület által elfogadott programok 
eredményesen megvalósításra kerültek. 

800/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
Európai Mobilitási Hét 20 ll. szeptember 16. és 22. között lebonyolításra kerülő 
rendezvényeire bruttó 2 440 OOO Ft összeget biztosít, amelynek forrása a Képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V /18/249/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. A 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeire biztosított 
forrás terhére a szükséges megállapodásokat megkötöttük, valamint a 
pénzeszköz átadások megtörténtek a bonyolításban részt vevő azon 
közreműködők számára, akik utólag számolnak el a felhasználásról. A 
rendezvényekre fordított kiadások összege a megtervezetten belül maradt. 
Akifizetések és elszámolások jelenleg zajlanak. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 850-858/2011. 
(VIII. 25.) határozatokkal közterület-használati ügyekben benyújtott fellebbezéseket bírált el. 

Intézkedés: A határozatok végrehajtása megtörtént. A l{Öztcrület-használati ügyekben 
hozott másodfokú határozatok kiadásra kerültek. 

Humán Iroda 

2347/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- Határidő.mód: 2011.03.30-ra 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 243/201l.(IV.21.) hat.-tal 
Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete felkéri a 
polgármestert, vizsgáltassa meg, dolgoztassa ki a fiatalok elsö lakáshoz juttatásának 
feltételrendszerét. 
Határidő: 

Felel ös: 

V égrehajtásért felelös: 
Végrehajtás elökészítéséért felelös: 

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

Intézkedés: Az önkormányzat anyagi lehetőségei az idei évben nem teszik lehetővé a 
fiatalok első lakáshoz juttatásához szükséges lakások megvásárlását, a 2011. 
évi költségvetés nem tartalmaz erre a célra szánt összeget. A feltételrendszer 
kidolgozása csupán a 2012. évi költségvetés adatainak ismeretében 
lehetséges. 

226/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Katonáné 
Szelényi Éva (Zsivaj Óvoda, ll 05 Zsivaj u. 1-3.) óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (l) bekezdés e) 
pontja alapján 20 ll. decernber 29-ei hatállyal felmentéssel rnegszünteti. A felmentési időt 
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2011. április 29. és 2011. december 29. közötti időtartamban állapítja, melyen belül 2011. 
augusztus 30-ától mentesíti nevezettet a munkavégzés alól. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a további munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 20 ll. május 31. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: A munkaügyi iratok elkészültek, a vezető átvette. Minden kifizetés 
megtörtént, a határozatban foglaltak teljesültek. 

227/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Katonáné Szelényi 
Éva vezetöi megbízását 2011. augusztus 15-ével visszavonja. 
Határidő: 2011. április 24. 
Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: A vezetői megbízás visszavonása megtörtént. 

228/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete Katonáné Szelényi 
Éva felmentési idején belül a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére, 8 nap 
szabadságmegváltására, és 40 éves jubileumi jutalmának kifizetésére 2 960 644 Ft + 
799 374 Ft járulék keretet biztosít a Közalkalmazottak (felmentés, végkielégítés, 
szabadságmegváltás, jubileumi jutalom) megnevezésű működési célú céltartaléka terhére, az 
összeg egyidejű felszabadításávaL 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. április 24. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Intézkedés: A kifizetés megtörtént, a határozatban foglalt feladatok megvalósultak. Az 
előirányzat átcsoportosítása az V/18/115/2011. ügyiratszámon 
megtörtént. 
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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 
árajántatok alapján- 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 polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására és annak a 
költségvetési rendeletben történő átvezettetése érdekében a szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
polgármester 

Végrehajtásért felelős: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: 
jegyző 

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

Intézkedés: A szerződés elkészült, az átutalás megtörtént. Az elszámolás határideje: 
2011. december 15. Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/208/2011. 
ügyiratszámon megtörtént 

594/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód 
nélküli megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására az előterjesztés 7. mellékletben 
foglalt ütemterv szerint kerüljön sor. (Az ütemterv a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 
Határidő: 2011. szeptember l. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az ütemterv végrehajtása megtörtént A határozatban foglaltak 
megvalósultak. 

636/2011. {VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 37. § (l) bekezdése alapján a 1107 Budapest, Szállás u. ll/C 
fszt. l. szám alatti, 19 m

2 alapterületű, egy helyiségből álló szükséglakást a lakásállományból 
törli. 

Felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartás módosításához a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: 20 ll. július 31. 
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Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A szükséglakás lakásállományból való törléséről a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. tájékoztatása megtörtént. 

689/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek 
Általános Iskolája (ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) irattárának rendezéséhez 300 OOO Ft + 
áfa összeget biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére, 
melyet annak felhasználásáig polgármester általános tartalékába helyez. 
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: 

2011. szeptember 30. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

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

Intézkedés: Az irattár rendezése lezajlott. Az előirányzat átcsoportosítása az 
V/18/226/2011. ügyiratszámon megtörtént. 

694/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen felmérést az önkormányzati fenntartású intézményekben az 
irattár rendezésének (archiválás, selejtezés) állapotáról, és ahol hiányosságat tapasztal, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A képviselő-testület 2011. szeptember 22-i ülésén levette a napirendről, új 
előterjesztés készül a novemberi testületi ülésre. 

752/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az önkormányzat fenntartásában lévő, Budapest X., Szent László tér 34. szám alatti Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény neve 20 ll. szeptember l-jétől Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névre változzon, egyúttal befogadja és 
elfogadja azt a módosító indítványt, hogy az intézmény rövid neve: Kroó György AMI. 
2. A Képviselő-testület - a rövidített nevének meghatározásával és a határozat l. 
mellékletében foglalt tartalommal, 20 ll. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (ll 02 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát, és egyben a határozat 2. 
melléklete szerint kiadja a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (Az alapító 
okiratoka jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az alapító okiraton átvezetésre került a módosítás. A MÁK-nak az UJ 
alapító okiratot megküldtük. A határozat megérkezett. Az érintett 
intézmények megkapták az alapító okiratot és a képviselő-testületi 

határozatról szóló értesítést. 

753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió 
forint támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Kőbánya Sport Club részére az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletében biztosított, az Önkormányzat és többcélú és területi kistérségi társulás 
igazgatási tevékenység sor terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A szerződés elkészült. Az előirányzat átcsoportosítása az V/09/26/2011. 
ügyiratszámon megtörtént. 

804/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete Babics Attilánét 
bízza meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (I l 05 
Budapest, Zsivaj u. 1-3.) magasabb vezetői teendőinek ellátására 20 ll. augusztus 26-ától -
2016. július 31-éig te1jedő határozott időre. 
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Alapilletményét G tizetési osztály, 9. fizetési fokozatnak megfelelő 169 227 Ft-ban, további 
szakképzettségért járó illetménynövekedését 8 461 Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát 
46 OOO Ft-ban, illetményét összesen 223 700 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a 
polgármcstert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2011. augusztus 26. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetöje 

Intézkedés: A kinevezés megtörtént, minden munkaügyi irat elkészült és átadásra 
került. 

806/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 

Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki- a módosítással 
együtt- az előterjesztés l. mellékletében meghatározott tartalommal. 
Határidő: 20 ll. augusztus 31. 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtásért felelős a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az orvos-igazgatói álláshely betöltéséről szóló pályázat a módosításnak 
megfelelően került kiírásra. 

811/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Harmat Általános Iskola 1.A, 1.B, 3.B osztályaiban 
engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán területért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: Az iskola a határozatnak megfelelően alakította ki a létszámát. 

812/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szervátiusz Jenő Általános Iskola l.a, I.b., 2.0, 3.a 
osztályaiban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán területért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
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Intézkedés: Az iskola a határozatnak megfelelően alakította ki a létszámát. 

813/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szent László Gimnázium 9.A, 9.B, 9.D, 9.E, IO.B, 
IO.D, IO.E, ll. A, ll. D, 12.B, 12.D, 13 .E, 13 .F osztályaiban engedélyezi a maximális 
létszámtól való eltérést 20%-kal. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A gimnázium a határozatnak megfelelően alakította ki a létszámát. 

815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
tanulók tankönyvtámogatásának támogatása címen leadott 26 484 OOO Ft intézményre történő 
bontását és az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítását az l. melléklet szerint. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A pénzösszeg átcsoportosítása megtörtént, az elszámolást október 7-éig 
küldik az intézmények. A végleges összesítés a novemberi képviselő-testületi 
ülésre kerül előterjesztésre. 

816/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában 
meghatározottaktól való eltérést, a 2011/2012. évi kerületi tantárgyi és neveltségi szint 
mérések tekintetében az alábbi táblázat szerint engedélyezi: 

ÖMlP-ben meghatározott PSZK javaslata a mérés Indoklás 
mérési területek 2011/2012 területeire 2011/2012 

6. évfolyam 7. évfolyam Összehason l í tó elemzésre nyílik 
idegen nyelv (angol, német) idegen nyelv (angol, német) lehetőség az idei mérési eredményekkel 

az egyes iskolák osztályainak 
teljesítménye tekintetében. 

7. évfolyam 8. évfolyam Összehason l í tó elemzésre nyílik 
helyesírás helyesírás lehetőség az idei mérési eredményekkel 

az egyes iskolák osztályainak 
teljesítménye tekintetében. 

8. évfolyam - A jelenlegi rendszer nem nyújt 
idegen nyelv (angol, német), lehetőséget összehasonlító elemzésre. A 
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fóldrajz, biológia mérés tapasztalatai csekély mértékben 
használhatók fel. 

5. évfolyam - Soknak, a tanév rendjébe zsúfoltan 
matematika szakértői vizsgálat beilleszthetőnek tartjuk a szakértői 

7. évfolyam - vizsgálatokat. 
történelem, informatika Az iskola fejlesztési irányainak 
matematika szakértői vizsgálat meghatározásához szeren csésebbnek 

gondoljuk egy-egy tantárgy minden 
6. évfolyam - évfolyaroot érintő teljes körű szakértői 
szaktanácsadói látogatás vizsgálatát. 

- 5-8. évfolyam Az iskola fej lesztési irányainak 
történelem szakértői vizsgálat meghatározásához szerencsésebbnek 

gondoljuk egy-egy tantárgy minden 
évfolyaroot érintő teljes körű szakértői 
vizsgálatát. 
A történelem az elmúlt években kevésbé 
kapott hangsúlytamérési rendszerben. 

8. évfolyam 8. évfolyam Négy éves időtávban összehasonlító 
egészséges életmód, esztétikumhoz egészséges életmód, esztétikumhoz elemzésre nyílik lehetőség az egyes 
való viszony - neveJtségi sz int való viszony - neveJtségi szint iskolák osztályainak neveJtségi 
mérés mérés szintjének vonatkozásában. (2008-ban 

ugyanebben a tanuló körben került sor e 
terűlet mérésére.) 

9. évfolyam - A Sze nt László Gimnázium 9. 
fegyelmezettség, müvelődéshez évfolyamának tanulói részben 
való viszony - neveJtségi szint kőbányaiak, ezért összehasonlító 
mérés elemzésre nem nyílik lehetőség. 

Határidő: 
Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

A Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat szerint indult a mérés szervezése. 

819/2011. (VIII. 25.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) 
önkormányzati rendelet 15. mellékletében a "Működési célú céltartalékok" cím alatt a 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére elkülönített bruttó 6 OOO OOO Ft összeget a 
céltartalékból felszabadítja, és az előterjesztés 2. melléklete szerinti megállapodás keretében a 
Kőbányai Torna Club (ll 04 Budapest, Bodza u. 31/a) részére biztosítja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

azonnal 
kerületfejlesztési szakterületért és 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A szerződés elkészült, az átutalás folyamatban van. 

külső 
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820/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 20 ll. szeptember l 7-18-án részt kíván venni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal által meghirdetett "Kulturális Örökség Napjai" rendezvényen. A rendezvény 
megszervezésére, lebonyolítására felkéri a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központot, a bruttó 350 OOO Ft költség egyidejű, együttműködési megállapodásban rögzített 
biztosításával, melynek forrása a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A rendezvény lezajlott, a megállapodás szerinti elszámolás határideje 
december 15. 

822/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Da 
Vinci Projekt 20 ll-20 12. évi megvalósulásának programját, költségtervezetét, valamint a 
Wolverhamptoni Felnőttképző Intézettel kötendő megállapodást elfogadja, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedés megtételére, a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A projekt elindult, a megállapodás angol nyelvi fordítása elkészült, az 
aláírás folyamatban van. 

830/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Korai Fejlesztő Központ konzorciumi tagként vegyen részt a T ÁMOP-
3.1.6-1113 kódszámú, "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulék együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázati 
felhíváson, amely pályázat konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 
A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármestert és az Egyesített Bölcsődék vezetőjét, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket, és nyilatkozatokat tegyék meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtörténtek, a 
nyilatkozatok kiadásra kerültek, a pályázatot benyújtották, az elbírálás 
folyamatban van. 

860/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti tárgyú 
fellebbezések elbírálása kapcsán az előtet:jesztés 1-19. mellékletében foglalt másodfokú 
hatósági határozatokat hozza. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületéti felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

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

Aljegyző 

2209/2010. (X. 14.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata- H.idő mód.: 2011.03.31-re 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 5/2011. (1. 20.) sz. hat.-tal 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2208/2010. 
(X.14.) sz. határozatában foglaltak végrehajtása érdekében- felkéri a polgármestert, hogy a 
vörösiszap-áradás által sújtott településeken élők közül válasszon ki egy károsult családot, és 
dolgoztassa ki az önkormányzati támogatásból végrehajtandó feladatok ütemtervét, a 
költségvonzatokkal együtt, legkésőbb 20 l O. december 16-áig. 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént, a Képviselő-testület a vörösiszap
áradás következtében károsurt család megsegítésére 2 OOO OOO Ft-ot 
szavazott meg. Az összeget 2011. április 18-án a Veszprém megyei Vörös 
Kereszt szervezetéhez utalta át az Önkormányzat. 

716/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, l tartózkodással) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács önkormányzati oldala 
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tagjainak megválasztásáról - a 713-715/2011. (VII. 7.) határozatban foglaltak alapján -
tájékoztassa a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács igazgatóját. 
Határidő: 201 l. július 8. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: aljegyző 

Intézkedés: A határozat végrehajtása megtörtént, a Közép-magyarországi Munkaügyi 
Tanácsot értesítettük a Képviselő-testület választásának eredményéről. 

Jogi Csoport 

2676/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgátmestert, hogy folytasson tárgyalásokat a KI~SZ J[ÁZ Kft.-vel az Önkormányzat alábbi 
ajánlatáról: 
Amennyiben a KÉSZ HÁZ Kft. lemond arról, hogy a 40693/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonába 
kerülése érdekében adásvételi szerződést kössön az Önkormányzat vele, és ennek keretében 
eláll az Önkonnányzat és a KJ~SZ HÁZ Kft. között 2008. június 27. napján létrejött adásvételi 
szerződés 9. pon~jától, továbbá hajlandóaT-77459 ttsz.-ú változási vázrajzon feltüntetett "a", 
"b" és "c" betűvel jelölt területrészek éiiékkülönbözetét, 8.330.000 Ft-ot megfizetni az 
Önkonnát1yzat részére, akkor az Önkormányzat hozzájárul a változási vázrajz foldhivatali 
átvezetéséhez. A feleknek pedig közös jognyilatkozatban ki kell jelenteniük, hogy egymással 
szemben az adott kistérségi f~j lesztésseJ kapcsolatban nincs további követelésük. 
Határidő: 2011. január 15. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtáséli felelős: Hegedüs Károly mb. jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos föosztályvczető 

Intézkedés: Az Önkormányzat és a KÉSZ HÁZ Kft. vezetése tárgyalást folyatott az 
önkormányzat ajánlatáról, amely eredménytelenül telt el. A KÉSZ HÁZ 
Kft. nem változtatott jogi álláspontján, a keresetét azonban a bíróság idézés 
kibocsátása nélkül elutasította. 

74112011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2676/2010. (XII. 16.) határozatában foglalt ajánlati tartalom 
alapulvételével folytasson tárgyalásokat a KÉSZ HÁZ Kft.-vel a felek között fennálló vitás 
ügyek megoldása érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármeste11. hogy a tát·gyalások eredménytelensége 
eseténaKÉSZ HÁZ Kft. keresetlevelében meghatározott követelést elutasítsa. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

21 



Intézkedés: A 2676/2010. (XII. 16.) önkormányzati határozat alapján az 
eredménytelenüllefolytatott egyeztetési követően a PKKB áttette az ügyet
a pertárgy értékére tekintettel- a Fővárosi Bírósághoz. 
Az Önkormányzat jogi képviselője - dr. Babus László ügyvéd - a határozat 
értelmében ismét ajánlatott tett a KÉSZ HÁZ Kft. részére a fennálló vita 
peren kívül történő lezárása érdekében. Felhívta a figyelmet arra, hogy, ha 
a KÉSZ HÁZ Kft. pert indít az Önkormányzat ellen, akkor viszontkereset 
vagy más jogintézmény útján az Önkormányzat érvényesíti a szakértők 
által kimutatott összes veszteséget és annak kamatait, amely az 
Önkormányzatot érte a KÉSZ HÁZ Kft.-vel kötött szerződéseiből eredően, 
illetőleg együttműködése során. A levélre válasz nem érkezett. 

Kőbányai Média és Kolturális Nonprofit Kft. 

754/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - mint alapító - a 
266/2011. (IV. 21.) határozatát megerősíti, a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságat (székhelye: ll 05 Budapest, Előd u. 1., cégjegyzékszáma: 
01-09-9211169) jogutód nélkül rnegszünteti, amelynek formájaként -tekintettel arra, hogy 
fennállnak a végelszámolás jogszabályban meghatározott feltételei, illetve a törvényben 
foglalt kizáró körülrnények nem állnak fenn- a végelszámolást jelöli meg. 
A végelszámolás kezdő időpontja: 2011. augusztus 26. napja. A társaság cégneve a 
végelszámolás kezdő időpontjával Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "végelszárnolás alatf'-ra változik. Az alapító megállapítja, hogy 
nincsenek olyan, a társaság vagyoni részesedésével rnűködő jogalanyok, valarnint 
részvételével rnűködő alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek sorsáról az alapítónak 
rendelkeznie kellene. 
A Képviselő-testület a 267-269/2011. (IV. 21.) és a 271/2011. (IV. 21.) határozatait 
visszavonja. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

20 ll. augusztus 25. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszárnolója 

755/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - mint alapító - a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a 
végelszámolói feladatok ellátásra az EXEREM Kft.-t (szákhelye: 1042 Budapest, Árpád u. 
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57-59. I. em. 8., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-269955), illetve a nevében eljáró természetes 
személyként Schuszter János Károly (anyja neve: Mezei Róza) 1173 Budapest, Borsó utca 53. 
szám I. em. 3. ajtó alatti lakost kéri fel, valamint felhatalmazza a végelszámolás cégbírósági 
bejegyzésével és a végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos ügyek intézéséveL Az alapító 
ismételten tudomásul veszi Győrffy László ügyvezető (anyja neve: Kl ettner Mária) ll 03 
Budapest, Noszlopy utca 41/E. szám alatti lakos lemondását 2011. június l. napi hatállyal, 
továbbá jóváhagyja a végelszámoló 2011. június l. - 2011. augusztus 25. közötti 
intézkedéseit. Az alapító a végelszámolói feladatokra l 500 OOO Ft + áfa összeget biztosít, 
amely összeg magában foglalja a végelszámolás lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi és 
végelszámolói munkadíjat, de nem foglalja magában a végelszámolás során felmerülő egyéb 
költségeket, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját és a könyvvizsgáló munkadíját, egyben 
megbízza a végeiszámolót a végelszámolással kapcsolatos ügyvédi megbízási szerződés 

megkötésével saját megbízási díja terhére. 
Az l 500 OOO Ft+ áfa összeg forrásaként a 2011. évi költségvetésben a bonyolítói és ügyvédi 
megbízások soron biztosított összeget jelöli meg. Egyben felhatalmazza a polgármestert az 
előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

és 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszámolója 

756/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával- 2011. augusztus 26. napjától kezdődően 2012. május 31. napjáig, de 
legfeljebb a végelszámolás befejezéséig terjedő időtartamra - Zámboriné Vizi Olgát (kamarai 
tagsági száma: 001409, lakása: 2040 Budaörs, Fodros u. 15/a., an.: Soltész Olga) bízza meg 
30 OOO Ft+ áfa/hó- változatlan- összegű havi díjazásért. 
A Képviselő-testület az 58112011. (VI. 16.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszámolója 

Intézkedés: A szükséges intézkedéseket megtettük, a Cégbíróság bejegyezte, hogy a Kht. 
végelszámolás alatt áll. 
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Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

842/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi xxxnr. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyüjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet 7. § (9) bekezdése alapján - egyetért Morassi Lászlónak (cím: 1112 Budapest, 
Dayka Gábor u. 60.) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai igazgató
helyettesi feladatainak ellátása érdekében magasabb vezetői beosztásra történő megbízásával 
határozott időre, 20 ll. szeptember l. napjától 2016. augusztus 31. napjáig. 
Határidő: azonnal 
Felelős: humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyző 

a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ igazgatója 

Intézkedés: Morassi László magasabb vezetői kinevezése határozott időre 2011. 
szeptember 1-jétől2016. augusztus 31-ig megt()rtént. 

843/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Konn. 
rendelet 7. §(9) bekezdése alapján- egyetért Had Andrásnak (cím: 2083 Solymár. Görbe u. 
7199/2.) a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ műszaki vezetői feladatainak 
ellátása érdekében magasabb vezetői beosztásra történő megbízásával határozott időre, 20 ll. 
szeptember l. napjától 2016. augusztus 31. napjáig. 
Határidő: azonnal 
Felelős: humán szakterületét1 felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyzö 
a Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális 
Központ igazgatója 

Intézkedés: Had András magasabb vezetői kinevezése határozott időre 2011. október 1-
jétő12016. szeptember 30-ig megtörtént. 
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A végrehajtott határozatok száma időrendi sorrendben összegezve: 

2209/2010. (X. 14.) 
2347/2011. (XL 18.) 
2349/2010. (XI. 18.) 
264112010. (XII. 16.) 
2676/2010. (XII. 16.) 
198/2011. (III. 17.) 
240/2011. (IV. 21.) 
226/2011. (IV. 21.) 
227/2011. (IV. 21.) 
228/2011. (IV. 21.) 
582/2011. (VI. 16.) 
592/2011.. (VI. 16.) 
594/2011. (VI. 16.) 
636/20 ll. (VI. 16.) 
649/2011. (VI. 16.) 
689/2011. (VII. 7.) 
694/2011. (VII. 7.) 
702/2011. (VII. 7.) 
716/2011. (VII. 7.) 

74112011. (VII. 7.) 
752/2011. (VIII. 25.) 
753/2011. (VIII. 25.) 
754/2011. (VIII. 25.) 
755/2011. (VIII. 25.) 
756/2011. (VIII. 25.) 
796/20 ll. (VIII. 25.) 
799/2011. (VIII. 25.) 
800/2011. (VIII. 25.) 
804/2011. (VIII. 25.) 
806/20 ll. (VIII. 25.) 
81112011. (VIII. 25.) 
812/2011. (VIII. 25.) 
813/20 ll. (VIII. 25.) 
815/2011. (VIII. 25.) 
816/2011. (VIII. 25.) 
817/2011. (VIII. 25.) 
819/20 ll. (VIII. 25.) 
820/20 ll. (VIII. 25.) 

822/2011. (VIII. 25.) 
824/20 ll. (VIII. 25.) 
826/2011. (VIII. 25.) 
828/2011. (VIII. 25.) 
830/2011. (VIII. 25.) 
83112011. (VIII. 25.) 
832/2011. (VIII. 25.) 
833/2011. (VIII. 25.) 
835/2011. (VIII. 25.) 
836/2011. (VIII. 25.) 
842/2011. (VIII. 25.) 
843/2011. (VIII. 25.) 
848/2011. (VIII. 25.) 
849/2011. (VIII. 25.) 
850-858/2011. (VIII. 25.) 
860/20 ll. (VIII. 25.) 
863/20 ll. (VIII. 25.) 
864/20 ll. (VIII. 25.) 
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Előterjesztés 2. melléklete 

V. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

2365/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(l 7 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2362/2010. 
(XI.l8.) sz. határozatában foglaltak alapján - felkéri a polgármestert, hogy készüljön 
előterjesztés a Kada Mihály Általános Iskola és a Gyermekek Háza Óvoda területére 
létesítendő sportcsarnok működtetési és fenntartási költségeinek megtervezésére vonatkozóan. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli Istvánjegyző 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: Jelenleg a terv engedélyezése tart, az engedélyezett terv alapján lehet a 
működtetési és fenntartási költséget tervezni. 

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

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli Istvánjegyző 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A hatályos Kerületi Szabályozási Terv lehetőséget ad a P+R parkoló 
kialakítására. A Fővárosi Önkormányzattal folytatott egyeztetéseken 
folyamatosan jeleztük és jelezzük a parkoló szükségességét. 

284/2011. (IV. 21.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Liszt Ferenc mellszobrának pótlására 2 
millió forint keretösszeget biztosít utólagos elszámolással a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére a Budapest Galéria által benyújtott költségvetés alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda 
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Intézkedés: A szobor elkészült, 2011. szeptember 30-án felavatása megtörtént, a 
munkálatok kifizetése még folyamatban van. 

690/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) irattárának 
rendezéséhez 500 OOO Ft + áfa összeget biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete terhére, melyet annak felhasználásáig polgármester általános 
tartalékába helyez. 

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: 

2011. szeptember 30. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ irattár rendezése 
még nem történt meg. Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/227/2011. 
ügyiratszámon megtörtént. 

762/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy írjon ki új pályázatot a Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú 
közterületből kb. 1780 m

2 
nagyságú területen (a Hungária krt. és a Zách u. közötti szakasz) 

lakossági élelmiszer-piac szombatonkénti üzemeltetésére azzal, hogy a pályázat kiírásának 
tervezetét a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalja. 
Határidő: 20 ll. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság a kiírás tervezetét megtárgyalta, a 
pályázat kiírása a napokban megtörténik. 

827/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) szám ú rendeletében a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. soráról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala sorára az alábbi összegeket átcsoportosítja: 
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a) KEOP-5.3.0/N09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése 
a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat megvalósításához bruttó 
55 737 OOO Ft, 

b) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és 
az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat 
megvalósításához bruttó 78 366 OOO Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, 

V égrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 

jegyző 

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

Intézkedés: A 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül sor 
az átcsoportosítás végrehajtására. 

829/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.1.11 A-
09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
projekt menedzsment feladatait ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió 
személyi jellegű kiadásainak fedezetéül 2011. július l. és 2011. szeptember 30. közötti 
időszakra bruttó 3 750 OOO Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fej lesztési célú céltartalékok 
Pályázati ömésze soráról, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása az V/18/245/2011. ügyiratszámon 
megtörtént A pénzeszköz átadási megállapodás aláírása folyamatban van. 

859/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete kamatmentes 
önkormányzati hitel folyósítása tárgyában határozott. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés módosítására. 
Határidő: 2011. október l. 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

Intézkedés: A hitelszerződés módosítása folyamatban van, aláírását az ügyfél egészségi 
állapota akadályozza. 
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865/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér és a Pázsitfű u. 18. szám előtt készülő 
közvilágítási hálózatának tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi 
Önkormányzatra. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot a közvilágítási hálózat 
elkészültét követően írja alá. 
Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Intézkedés: A határozat alapján a nyilatkozat kiadására csak a közvilágítási hálózat 
elkészültét követően kerülhet sor. 
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Előterjesztés 3. melléklete 

Pályázati kód Pályázati felhívás cím 
Pályázat Benyújtás 

Pályázat állapota 
Pályázat összes 

Támogatási összeg típusa időpontja költsége (Ft) 

KMOP-2007-
Közoktatási intézmények 

4.6.1/2 
beruházásainak támogatása EU 2007. június elutasítva 261.905.984 235.689.195 
(Harmat Alt. Isk. felújítása) 

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

83.048.220 66.438.576 
e lsz. megtörtént 

Budapesti Integrált 
KMOP-2007- városfejlesztési program -

EU 2008. június elutasítva 1.705.020.269 1.389.962.298 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 49.161.600 

magyarországi Régióban folyamatban 

TÁMOP-
Gyermekek és fiatalok 

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

kábítószerügyi komponens 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

b ü n megelőzéssel összefüggő 
kiadások, támogatások fejezeti 

nincs kezefésű előirányzat hazai 2008. szeptember elutasítva 13.350.000 10.000.000 
támogatásainak elnyerésére -

bünmegelőzési makro 
modellprojektek 
megvalósítására 
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Esélyegyenlőségi programok 

TÁMOP-3.3.2 
végrehajtásának támogatása a 

EU 2008. november elutasítva 52.950.000 Közép-magyarországi 
Régióban 

önkormányzati Minisztérium: 
OLLÉ Program keretében 

megvalósu It, 
megvalósuló kisméretű 

nincs műfüves futsal hazai 2008. december 
pénzügyi 

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/B fogyasztás elszámolás 
folyamatban 

OM: 15/2009. (111.17.) OM 
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 
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"Országos Tehetségsegítő 
TÁMOP Hálózat kialakítása - Magyar 

EU 2009. november 
nyertes, 

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

Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 

KMOP-2009-4. 5.2 infrastrukturális fejlesztése EU 2009. november elutasítva 248.057.210 
(Mádi utcai 40 fős bölcsőde 

kialakítása) 

A hagyományápolás, 
nyertes, 

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

értékmegőrzés és 
EU 201 O. március szerződés 47.166.774 

0009 
értékteremtés úiján a fiatal 

megkötése 
nemzedékkel" pályázat 

megtörtént 

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

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

fejlesztése" pályázat 

Nevelési-oktatási intézmények 
pozitív 

TÁMOP-3.2.11/10- tanórai, tanórán kivüli és 
EU 201 O. március elbírálásban 38.679.999 

1 /KM R -201 0-0066 szabadidős tevékenységeinek 
részesült 

támogatása 

pozitív 
elbírálásban 

KMOP-2009- A kőbányai "Kis Pongrác" részesült, 
5.1.1/A-09-H-201 O- lakótelep szociális célú EU 2010. május támogatási 1.176.233.500 

0002 városrehabilitációja szerződés 

megkötése 
folyamatban 
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 
. ..__ __ ,l,_. ___ 

o•·---··-"-
megtörtént 

10.000.000 

80.000.000 

47.166.774 

74.241.626 
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38.679.999 

929.590.453 

184.371.594 
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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 
megtörtént 

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 tanulők 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 
TÁMOP-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 2010. október elutasítva 70.965.958 
Civil Kapcsolatok Főosztálya 

pályázata) 

Iskolai és utánpótlás sport elutasítva, a 
7/2011 (lll. 9.) BM hivatalos értesítés infrastruktúra fejlesztés, hazai 2011. április 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 

205. 097. 031 

119.512.676 

30.000.000 

o 

79.968.702 

70.965.958 

7.065.353 

24.000.000 
(Kőbánya 

1 0.000.000) 
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Bankó Kft pályázati felhívás pozitív BB-10/2011 
játszótér épftésre hazai 2011. május elbírálásban 21.782.250 

részesült 
Európa a 

elutasítva, a 
Polgárokért Testvérvárosi polgárok 

EU 2011. június hivatalos értesítés 
6.597.000 Program 200 7- találkozói nem érkezett még 

2013 
meg 

'Újhegyi Uszoda és 
KMOP 3.3.3-11 Strandfürdö energetikai EU 2011. szeptember elbírálás alatt áll 70 551 190 

korszerűsítése' 

Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 

KEOP 3.3.0/09-11 balatonlellei erdei iskolai és EU 2011. október elbírálás alatt áll 80 OOO OOO 
óvodai program 

infrastrukturális fejlesztésé 

8.712.900 

6.597.000 

59 968 512 

72 OOO OOO 


