
1BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT 

 
 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2010. február 15-én (hétfőn) megtartott üléséről 

 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja:  9 óra  
 
Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal  I. em. 115. sz. tanácsterme  
 
A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Verbai Lajos polgármester,  
Győri Dénes, Kovács Róbert, Szász Csaba alpolgármesterek, 
dr. Csicsay Claudius Iván tanácsnok, 
Agócs Zsolt, Bánáti Rudolf, Bányai T. Péter, Eördögh Attila, Fehér László, dr. Fejér 
Tibor, Földi Balázs,  Kleinheincz Gábor, Lakatos Béla, Láng Ferenc, Marksteinné Molnár 
Julianna, Melega Kálmán, Nagy László, Novák Gyula, Nyulász János, dr. Pap Sándor, dr. 
Pénzes Károly, dr. Pluzsik Andrásné, Radványi Gábor, Révész Máriusz, Weeber Tibor. 
 
Távolmaradását jelezte:  dr. Szkalka Tamás, Varga István. 
 
A képviselő-testület 26 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző, főosztályvezető 
 
A Polgármesteri Hivatal főosztályainak képviseletében jelen vannak: 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Szarvasi Ákos 
        Kovácsné Tóth Ágnes 
Gyámhivatal       Némethné Lehoczki Klára 
Hatósági Főosztály      dr. Mózer Éva 
        dr. Maródi Gabriella 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály  Hajdu Péter 
        Jógáné Szabados Henrietta 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály    Lőrincz Jenő 
Jogi Osztály       dr. Korpai Anita 
        Horváthné dr. Tóth Enikő 
Oktatási és Közművelődési Főosztály   dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Szociális és Egészségügyi Főosztály    Ehrenberger Krisztina 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály    Bajtek Mihályné 
        Rappi Gabriella 
Polgármesteri Kabinet     dr. Ronyecz Róbert 
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        Pályi-Dobrai Zsuzsanna 
        dr. Bényi Józsefné 
        Ujházi István 
        Hanzik Ágnes 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály   Szili Sándor 
Belső Ellenőrzési Osztály     dr. Rugár Oszkár 
Főépítész       Mozsár Ágnes 
Közterület-felügyelet      Hajnal József 
Controlling       Méreg Gábor 
        Makkos Sándor 
 
Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat  Bacsa Gyula 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága   Ács Péter Imre 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.     Fecske Károly 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Kp.              Martonné Tamás Márta  
Családsegítő Szolgálat     Szabó Katalin Ildikó 
külső bizottsági tag  Kobzi Vilmosné 
ADITUS-RVI Konzorcium  Dávid Veronika 
„történelmi” Szociáldemokrata Párt képviseletében  Kovács Zoltán  
C.C. Audit Kft. könyvvizsgáló képviseletében  Szabó Enikő 
 
 
ELNÖK: Verbai Lajos polgármester  
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján 

megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 26 fő megjelent. 
 

Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját 
Korányiné Csősz Anna és Grécziné Mózer Andrea segíti. 

 
 

ELNÖK:  A képviselő-testület 26 fővel határozatképes. 
 
ELNÖK: Kobzi Vilmosné eskütételére kerül sor, akit a képviselő-testület 2010. január 

21-i ülésén a 93/2010. (I.21.) számú határozatával a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság külső bizottsági tagjává választott. 

                 Napirend előtti felszólalást nyújtott be Radványi Gábor a Fidesz-KDNP      
Frakció nevében „32 millió Ft sorsa…” címmel. (A napirend előtti   
felszólalás  a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

ELNÖK:  Weeber Tibor „Mi az igazság Kőbánya legújabb hegyével kapcsolatban, 
fognak-e még gyermekeink szánkózni itt, avagy unokáink is csak várni fogják?” tárgyban 
interpellációt nyújtott be Verbai Lajos polgármesterhez. (Az interpelláció a jegyzőkönyv 

2. számú mellékletét képezi.) 
 
Weeber Tibor:  Elfogadja a „Mi az igazság Kőbánya legújabb hegyével kapcsolatban, 
fognak-e még gyermekeink szánkózni itt, avagy unokáink is csak várni fogják?” tárgyban 
benyújtott interpellációjára, Verbai Lajos polgármester válaszát azzal, hogy a részletes, 
írásos választ tartalmazó dokumentációt minden képviselő megkapja. 
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100/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
tervezett napirendjéről a Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése az ajánlatkérő 
és az ajánlatkérő által fenntartott közoktatási intézmények részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására  tárgyú előterjesztést. 
 
 
101/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
tervezett napirendjéről a Javaslat a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testülete által alapított alapítványok, közalapítványok helyzetének rendezésére tárgyú 
előterjesztést.  
 
 
102/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
tervezett napirendjéről az Egyebek napirendi pontban szereplő: Tájékoztatás a 
Kőbánya-Gergely parkban lévő parkolóról tárgyú előterjesztést. 
 
 
103/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a „történelmi” Szociáldemokrata Párt bérbevételi kérelme tárgyú 
előterjesztést. 
 
 
104/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a  Tájékoztatás a Budapest X. ker. Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. 
kereszteződésében körforgalmú út kiépítésével kapcsolatban tárgyú előterjesztést. 
 
 
105/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója keretében 
megvalósítandó „A” épület felújításáról tárgyú előterjesztést. 
 
 
106/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen, 10 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalja 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására tett javaslat 
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előtt Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között létrejött Ingatlankezelési Szerződés módosítására, valamint a 2010. 
évre vonatkozó árajánlatának elfogadására tárgyú  előterjesztést. 
 
 
107/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen,  11 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet – 
a módosításokkal együtt – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra  

javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
2. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. 

önkormányzati rendeletének megalkotására a költségvetésről szóló többször 
módosított 4/2009. (II. 20.) sz. rendelet módosításáról 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. I-IV. 

havi várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
5. Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nél folytatott igazságügyi 

szakértői vizsgálat alapján szükséges képviselő-testületi döntésekre  
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
6. Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2010. (..) sz. 

önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 

7. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a kilenc kőbányai kisebbségi önkormányzat között az 
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. alapján 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 

8. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 
Előterjesztő:     dr. Neszteli István jegyző 
 

9. A 2009. év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. kerületi 
Rendőrkapitányság általi végrehajtásának értékelése   
Előterjesztő:    Ács Péter kapitányságvezető 
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10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Önkormányzat, a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitánysága és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
között az Újhegyi lakótelepen 26 kamerából álló térfigyelő rendszer üzemeltetésére 
Előterjesztő:    Ács Péter kapitányságvezető 

 
11. Javaslat használatba adási szerződés megkötésére az Önkormányzat és a BRFK X. 

kerületi Rendőrkapitánysága között 3 db gépjármű üzemeltetésére 
Előterjesztő:    Ács Péter kapitányságvezető 
 

12. Közbeszerzési eljárás kiírása a közterületi térfigyelő rendszer bővítésére 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
13. Javaslat a Bem József Bajtársi Egyesület támogatására 

Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 
 

14. Jogi Bizottság javaslata interpellációra adott jegyzői válasz elfogadására 
 

15. Javaslat a foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

16. Javaslat személygépkocsi beszerzése Komplex Általános Iskola részére tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
17. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala részére irodaszerek beszerzése és szállítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

18. Javaslat a Budapest X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – 
Gyöngyike utca által határolt Kis – Pongrác lakótelep területén építészeti, közterület 
rendezési és zöldfelületi tervezés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

19. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv keretövezeti besorolásának módosítására 
a Budapest X. kerület Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal 
által határolt területre vonatkozóan 
Előterjesztő:    Mozsár Ágnes főépítész 
 

20. Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére és 
Támogatási Szerződésének elfogadására 
Előterjesztő:    Győrffy László ügyvezető 

 
21. Javaslat az Önkormányzat 2010. március 15-i rendezvényeire 

Előterjesztő:    Győrffy László ügyvezető 
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22. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai 
Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ Balatonalmádi Üdülője Üdülési 
Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő:    Győrffy László ügyvezető 

 
23. Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek Otthonában fizetendő térítési 

díj emelésre   
Előterjesztő:    Lajtai Ferencné ügyvezető 

 
24. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat között létrejött Ingatlankezelési Szerződés módosítására, valamint a 
2010. évre vonatkozó árajánlatának elfogadására 
Előterjesztő:     Fecske Károly vezérigazgató 

 
25. Javaslat a Kápolna téri Általános Iskola további működtetésének vizsgálatára 

Előterjesztő:    Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  főosztályvezető 
 
26. Tájékoztatás a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra 

2010. márciusban benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi 
tervének tartalmáról 
Előterjesztő:    Mozsár Ágnes főépítész 
 

27. Tájékoztató Városfejlesztő társaság létrehozásáról 
 Előterjesztő:    dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

 
28. Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti 

Otthona bővítésére, illetve az ezzel kapcsolatos további feladatokra, továbbá a Kis 
Pongrác Szociális Rehabilitációval kapcsolatos metszéspontok vizsgálata 
Előterjesztő:     Fecske Károly vezérigazgató 
 

29. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 42444/34 hrsz.-ú (Sportliget) ingatlan ügyében 
Előterjesztő:     Győri Dénes alpolgármester 

 
30. Tájékoztatás a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok rendezésével kapcsolatban 

Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 

31. Javaslat a Pro-régiós pályázaton elnyert összeg nem elszámolható részéről való 
lemondásra  
Előterjesztő:     Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
32. Javaslat a közoktatási döntés-előkészítést szolgáló Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 és a Közoktatási 
Intézkedési Terv 2010-2016 című dokumentumok elfogadására 
Előterjesztő:    Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  főosztályvezető 

 
33. Javaslat Fáczányi Ármin gyógyszerész egykori lakhelyén emléktábla állításával 

kapcsolatos feladatokra 
Előterjesztő:    Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  főosztályvezető 
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34. Javaslat a Salvus Gyógyszertár szolgálati rendjének módosítására 
Előterjesztő:    Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

 
35. Javaslat a Bp. X.., Kápolna tér 3. sz. társasház vízdíj tartozásának rendezésére 

hozott 1867/2009. (XI. 19.) sz. testületi határozatának módosításra 
Előterjesztő:     Fecske Károly vezérigazgató 

 
36. Javaslat a Budapest X., Vasgyár u. 10. sz. alatti, 42242 hrsz.-ú, kivett üzem 

megnevezésű ingatlan pályázati úton történő értékesítésére 
Előterjesztő:     Fecske Károly vezérigazgató 

 
37. Javaslat a Bp. X., Szegély u. 3. F/306. sz. alatti lakás pályázati úton történő 

értékesítése 
Előterjesztő:     Fecske Károly vezérigazgató 

 
38. Integrált Városfejlesztési Stratégia átdolgozása – munkaanyag ismertetése 
 Előterjesztő:    dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
39. Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa Gyalogátkelőket a Harmat és Mádi 

utcában! tárgyban 
 
40. Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás tárgykörében 

Előterjesztő:    Kovács Róbert alpolgármester 
 
41. Egyebek  

• Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
• Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  

 
42. A „történelmi” Szociáldemokrata Párt bérbevételi kérelme  

Előterjesztő:    Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
43. Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója keretében megvalósítandó 

„A” épület felújításáról 
Előterjesztő:    Verbai Lajos polgármester 

 
44. Tájékoztatás a Budapest X. ker. Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. 

kereszteződésében körforgalmú út kiépítésével kapcsolatban 
Előterjesztő:    Szász Csaba alpolgármester 

 
 
 
A napirend 1./ tárgya: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 

módosításra, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő 
határozatokról, valamint a pályázatok alakulásáról 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
108/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
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1438/2008.(IX.30.) 1654/2008.(XI.20.) 216/2009.(II.19.) 
491/2009.(IV.2.) 700/2009.(V.21.) 996/2009.(V.26.) 
1117/2009.(VI.18.) 1135/2009.(VI.18.) 1136/2009.(VI.18.) 
1148/2009.(VI.18.) 1152/2009.(VI.18.) 1158/2009.(VI.18.) 
1162/2009.(VI.18.) 1192/2009.(VI.18.) 1285/2009.(VII.16.) 
1333/2009.(VIII.27.) 1334/2009.(VIII.27.) 1346/2009.(VIII.27.) 
1359/2009.(VIII.27.) 1461/2009.(IX.24.) 1514/2009.(IX.24.) 
1516/2009.(IX.24.) 1533/2009.(IX.24.) 1571/2009.(IX.24.) 
1575/2009.(IX.24.) 1608/2009.(X.15.) 1613/2009.(X.15.) 
1648/2009.(X.15.) 1650/2009.(X.15.) 1660/2009.(X.15.) 
1704/2009.(X.15.) 1720/2009.(X.15.) 1783/2009.(XI.19.) 
1832/2009.(XI.19.) 1834/2009.(XI.19.) 1835/2009.(XI.19.) 
1858/2009.(XI.19.) 1859/2009.(XI.19.) 1860/2009.(XI.19.) 
1870/2009.(XI.19.) 1872/2009.(XI.19.) 1873/2009.(XI.19.) 
1874/2009.(XI.19.) 1875/2009.(XI.19.) 1879/2009.(XI.19.) 
1880/2009.(XI.19.) 1899/2009.(XI.19.) 1901/2009.(XI.19.) 
1922/2009.(XII.8.) 1923/2009.(XII.8.) 1924/2009.(XII.8.) 
1925/2009.(XII.8.) 1927/2009.(XII.8.) 1935/2009.(XII.8.) 
2010/2009.(XII.17.) 2011/2009.(XII.17.) 2017/2009.(XII.17.) 
2020/2009.(XII.17.) 2023/2009.(XII.17.) 2027/2009.(XII.17.) 
2029/2009.(XII.17.) 2034/2009.(XII.17.) 2038/2009.(XII.17.) 
2047/2009.(XII.17.) 2048/2009.(XII.17.) 2050/2009.(XII.17.) 
2055/2009.(XII.17.) 2056/2009.(XII.17.) 2059/2009.(XII.17.) 
2060/2009.(XII.17.) 2061/2009.(XII.17.) 2062/2009.(XII.17.) 
2066/2009.(XII.17.) 2067/2009.(XII.17.) 2068/2009.(XII.17.) 
2072/2009.(XII.17.) 2073/2009.(XII.17.) 2074/2009.(XII.17.) 
2075/2009.(XII.17.) 2076/2009.(XII.17.) 2079/2009.(XII.17.) 
2081/2009.(XII.17.) 2082/2009.(XII.17.) 2088/2009.(XII.17.) 
2089/2009.(XII.17.) 2095/2009.(XII.17.) 2105/2009.(XII.17.) 
2106/2009.(XII.17.) 2107/2009.(XII.17.) 2110/2009.(XII.17.) 
2111/2009.(XII.17.)   
számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
 
 
109/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az  

• 1144/2009.(VI.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. szeptember 30-ára 
• 1145/2009.( VI.18.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. szeptember 30-ára 
• 1578/2009.( IX.24.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 
• 1687/2009.(X.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 
• 1851/2009.(XI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 
• 1853/2009.(XI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. április 22-ére 
• 1857/2009.(XI.19.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 
• 2026/2009.(XII.17.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. április 22-ére 
• 2054/2009.(XII.17.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. március 31-ére 

módosítja. 
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110/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban 
lévő határozatok végrehajtásáról  szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
111/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 8 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok 
aktuális állásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
A napirend 2./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2010. (..) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a költségvetésről szóló többször módosított 
4/2009. (II. 20.) sz. rendelet módosításáról 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
112/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
módosításokkal együtt – megalkotja a 2/2010. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 7/2009. (III. 20.) számú, a 14/2009. 
(IV. 29.) számú, a 16/2009. (VI. 19.) számú a 20/2009. (IX. 25.) számú és a 46/2009. (XI. 
20.) számú rendeletekkel módosított 4/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
 
 
 
A napirend 3./ tárgya: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat 

osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló 
rendelettervezet véleményezése 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
113/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen szavazattal, 3 tartózkodással)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat elfogadja.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Budapest Főváros 
főpolgármester-helyettesét írásban tájékoztassa. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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A napirend 4./ tárgya: Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2010. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
114/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(26 igen, egyhangú szavazattal)  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. I-IV. 
havi likviditási helyzetéről készült tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
A napirend 5./ tárgya: Javaslat a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-nél 

folytatott igazságügyi szakértői vizsgálat alapján szükséges 
képviselő-testületi döntés 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
115/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, 2 ellenszavazattal,  5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve a 
326/2006. (VI. 15.) számú önkormányzati határozatában – a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kapcsolatban – foglalt döntését, miszerint a polgármester 
vizsgálja meg az illetékes Bányakapitányság által eddig zárolt letéti számlán elhelyezett 
50 M Ft felszabadításának lehetőségét, mely összeg kerüljön átcsoportosításra a Kft-hez 
növénytelepítési célokra, az átcsoportosítás jogcímeként a törzstőke emelést jelöli 
meg. 
 
 
116/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 2 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 830/2008. 
(V. 22.) számú határozata alapján a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel 
2008. június 6-án megkötött a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. tulajdonát 
képező 42137/34 hrsz. alatt nyilvántartott volt bányatelek bérletére és a park 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodást kiegészíti azzal, hogy a 2007. május 23-án 
megkötött megállapodás 5.1 pontját hatályon kívül helyezi, az 5.6 pontját pedig az 
alábbiak szerint módosítja: 

5.6  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. részére a park 
üzemeltetéséhez szükséges, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által hozott határozat alapján 
kötelező előírások és kötelezések – vízmintavétel, karsztvíz minta kútpár 
készítés, gázkút-karbantartás – teljesítése céljából 25.120 eFt + áfa 
összeget biztosít. 

továbbá a megállapodás szövegéből törli az alábbi szövegrészt:  
- „Fenti összegek az ingatlan bérleti díján és a park üzemeltetéséért járó díjon 
felül illetik meg a Kőbánya-Gergely Kft-t.”  

Egyben felkéri a polgármestert a módosított megállapodás aláírásra. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 6./ tárgya: Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat …/2010. (...) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
117/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, 2 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 4. § (2) bekezdés b) 
pontjában lévő cafetéria összeget a közalkalmazottak vonatkozásában 1.000,-Ft/hó/fő 
összeggel megemeli, melynek forrásaként a Pongrácz telep pályázati önrésze sort 
határozza meg. 
 
 
118/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  3 ellenszavazattal, 12 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletben nem 
fogadja el azt módosító javaslatot, mely szerint a Lakóingatlanok működtetése soron 
2010. évben is a 2009. évi eredeti előirányzat mértékét szerepelteti az alábbiak szerint: 
  2010. évi tárgyévi igény: 647.827 eFt, 
  2009. évi áthúzódó:  104.722 eFt, 
  2010. évi összesen:  752.549 eFt. 
 
 
119/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen,  2 ellenszavazattal, 12 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletben nem 
fogadja el azt módosító javaslatot, mely szerint a 118/2010. (II.15.) számú határozat és 
az eredeti javaslat közötti növekmény a Lakóingatlanok működtetése soron kerüljön 
céltartalékba. 
 
 
120/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  2 ellenszavazattal, 13 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletben nem 
fogadja el azt módosító javaslatot, hogy a Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja soron  
2010. évi igény oszlopban 70 M Ft szerepeljen. 
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121/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen,  3 ellenszavazattal, 11 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletben nem 
fogadja el azt módosító javaslatot, hogy a Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja soron 
2010. évben 85.150 eFt szerepeljen, s ezen felül az eredeti javaslatban meghatározott 
összeg fennmaradó része kerüljön céltartalékba. 
 
 
122/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen,  3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletben a 
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja soron 2010. tárgyévi igény soron 133.791 eFt 
összeget határoz meg, s működési célú céltartalékban további 7 M Ft-ot biztosít 
(képviselő-testületi rendelkezési jogkörrel). 
 
 
123/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen,  3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletben 
szereplő a Bem Bajtársi Egyesület támogatására biztosított 600 eFt-ot a 
céltartalékból törli, és a 11. sz. mellékletben szerepelteti működési célú pénzeszköz 
átadásként. 
 
 
124/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen,  1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 11. sz. mellékletben 
szereplő Egyházak támogatása: Wesley János óvoda és iskola soron lévő – 2009. évi 
áthúzódó tételként szereplő – 1.580 eFt összeget törli, melyből 1 M Ft-tal a Szabó 
Ervin Könyvtár működési célú támogatását megemeli, a fennmaradó (580 eFt) részt 
pedig céltartalékba helyezi. 
 
 
125/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen,   6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, hogy az 
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés soron 2010. évi igény 
oszlopban 5 M Ft szerepeljen. 
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126/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, hogy az 
Ingatlanok vásárlása** soron 2010. évi igény oszlopban 20 M Ft szerepeljen. 
 
 
127/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  5 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, hogy az 
Beruházások-felújítások előkészítése soron 2010. évi igény oszlopban 10 M Ft 
szerepeljen. 
 
 
128/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen,  5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben 
szereplő Közbeszerzések pályáztatása soron (a 2010. évi igény oszlopban) 8 M Ft-ot 
biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
129/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen,  1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben 
szereplő Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.) soron (a 2010. évi 
igény oszlopban) 7 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
130/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben 
szereplő Intézmények akadálymentesítése (iskola) soron (a 2010. évi igény oszlopban) 
5 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
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131/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben 
szereplő Mentőállomás építése feladat megnevezést az alábbiak szerint módosítja: 

„Mentőállomás építése vagy vásárlása”. 
 
 
132/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen,  4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, hogy az 
Újhegyi tó vízszintszabályozása tervezése, engedélyeztetés soron a 2010. évi igény 
oszlopban 1,3 eFt szerepeljen. 
 
 
S z ü n e t 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 25 fővel határozatképes. 
 
 
133/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi 
napirendjére a Bp. X. ker., Ihász u. 30. gázellátás ügye  tárgyú előterjesztést. 
 
 
134/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen,   egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Közterületek lekerítése soron (a 2010. évi igény oszlopban) 5 M Ft-ot biztosít 
a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
135/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, hogy az Óhegy 
parki geofizikai mérése soron a  2010. évi igény oszlopban 5 M Ft szerepeljen. 
 
 
136/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen,  1 ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben – 
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minősített többség hiányában – nem fogadja el azt módosító javaslatot, az Óhegy-park 
KRESZ park melletti beszakadás veszélyelhárítás soron a 2010. évi igény oszlopban 6 M 
Ft szerepeljen. 
 
 
137/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Rákosvölgyi köz közvil. kiép. soron (a 2010. évi igény oszlopban) 4 M Ft-ot 
biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
138/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Állomás u. – Halom u. sarok gyalogosátkelőhely soron (a 2010. évi igény 
oszlopban) 8 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
139/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Harmat u. – Szőlőhegy u. gyalogos átkel. soron (a 2010. évi igény oszlopban) 
2 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
140/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(4 igen,  10 ellenszavazattal, 10 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben nem 
fogadja el azt módosító javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri iroda 
felújítása) soron a 2010. évi igény oszlopban 3 M Ft szerepeljen. 
 
 
141/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 2 ellenszavazattal, 6 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Okmányiroda helyiségeinek felújítása soron (a 2010. évi igény oszlopban)   
3,5 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
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142/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Kőbányai u. 30. Óvoda tűz, víz és elektromos hálózat terveztetése soron (a 
2010. évi igény oszlopban) 4 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási 
feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési 
jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
143/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés soron (a 2010. évi igény 
oszlopban) 3 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
144/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Szőlőfürtös feszület felújítása soron (a 2010. évi igény oszlopban) 1 M Ft-ot 
biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
145/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő MÁV telep emlékhely felújítása (500 eFt tám. elnyerve a Fővárostól) soron 

(a 2010. évi igény oszlopban) 2 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási 
feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési 
jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
 
 
146/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép. soron (a 
2010. évi igény oszlopban) 21 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási 
feladatokra, a „Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési 
jogkörébe” utalt keretösszeg terhére. 
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147/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Járdafelújítási program (parki járófelületek is) soron (a 2010. évi igény 
oszlopban) 10 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
148/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás soron (a 2010. évi igény 
oszlopban) 11 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
149/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Dühöngők megszüntetése, felújítása soron (a 2010. évi igény oszlopban) 6 M 
Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
150/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez soron (a 2010. évi 
igény oszlopban) 10 M Ft-ot biztosít a 15. sz. mellékletben felhalmozási feladatokra, a 
„Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe” 
utalt keretösszeg terhére. 
 
 
151/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben  
szereplő Felhalmozási feladatok között az alábbi módosítást hagyja jóvá: 
 törli:  - a Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkész. szanálás) soron lévő 8 M Ft  

 összeget, valamint  
- a Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése soron lévő 50 M Ft összeget, 

 s ezzel egyidejűleg  
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 megnöveli: a Lakáskiváltások soron lévő összeget 20 M Ft-tal (39.572 e Ft-ra)  
és e feladatok között szerepelteti (a 15. sz. mellékletben lévő) Helytörténeti  
Gyűjtemény (Füzér u. 32.) sort 38 M Ft összeggel. 
 
 

152/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, 8 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – az SZMSZ 
35. § (7) bekezdése értelmében – nem kíván név szerint szavazni az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben szereplő Szoc. 
rehab. közbeszerzési tartalék soron lévő összegről. 
 
  
153/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(11 igen, 7 ellenszavazattal, 8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem törli az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12. sz. mellékletben a 
felhalmozási feladatok között szereplő  Szoc. rehab. közbeszerzési tartalék soron lévő 30 
M Ft-ot. 
 
 
154/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 14. sz. mellékletet – az 
általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint – az alábbi kiegészítéssel fogadja el azzal, 
hogy  az összesen 3,6 M Ft forrásaként az általános tartalékkeretet jelöli meg: 

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság   1,8 M Ft 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság   1,8 M Ft 

 
 
155/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen,  1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletben 
szereplő Bihari úti Sporttelep üzemeltetési költségeire soron lévő összeget 14 M Ft-ra 
megemeli (működési célú általános tartalék terhére), s azt átadott pénzeszközök között 
a 11. sz. mellékletben szerepelteti, a céltartalékok közül pedig törli. 
 
 
156/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletében 
céltartalékként 20 M Ft-ot biztosít a képviselő-testület rendelkezési jogkörében (a 
működési célú általános tartalékkeret terhére) a térfigyelő rendszer működtetésének 
bővítésére. 
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157/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 4 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában – az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 
15. sz. mellékletében nem biztosít 200 M Ft-ot céltartalékként a MÁV-telep rendezésére, 
a hitelkeret terhére. 
 
 
158/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – minősített 
többség hiányában –  az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 
15. sz. mellékletében nem biztosít 14 M Ft-ot céltartalékként a Kőbányai Média és 
Kulturális Nonprofit Kft. részére, az általános céltartalékból. 
 
 
159/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletében 
felhalmozási céltartalékként 190 M Ft-ot biztosít a képviselő-testület rendelkezési 
jogkörében (hitelkeret fedezettel) a MÁV-telep rendezésére. 
 
 
160/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletében 
céltartalékként 5,6 M Ft-ot biztosít a képviselő-testület rendelkezési jogkörében (a 
működési célú általános tartalékkeret terhére) a munkaruha biztosítására. 
 
 
161/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletében 
céltartalékként 2.246 eFt-ot biztosít a Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési 
jogkörében (a működési célú általános tartalékkeret terhére) az intézményi 
rendezvények támogatására. 
 
 
162/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 15. sz. mellékletében 
céltartalékként 12 M Ft-ot biztosít a képviselő-testület rendelkezési jogkörében (a 
működési célú általános tartalékkeret terhére) kulturális rendezvények 
támogatására. 
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S z ü n e t 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 25 fővel határozatképes. 
 
 
163/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen, 13  ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)  14. § (2) bekezdése alapján 
kezdeményezett kizárásban úgy foglal állást, hogy Eördögh Attilát nem zárja ki a 2010. 
évi költségvetés végszavazásából. 
 
 
164/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 10 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. 
 
 
 
 
A napirend 7./ tárgya: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
kilenc kőbányai kisebbségi önkormányzat között az 
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. alapján 

 Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester 
 
 
165/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Szakács Ferencné elnök 
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166/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Gergely Károlyné elnök 
 
 
167/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 30-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Dömötör Atina elnök 
 
 
168/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Filipovics Máté elnök 
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169/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Wygocki Richárd elnök 
 
 

170/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Német Önkormányzat költségvetése elkészítésének, 
jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Inguszné dr. Barabás Rita elnök 
 
 

171/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Bacsa Gyula elnök 
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172/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Kőbányai Román 
Kisebbségi Önkormányzat közötti - a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi 
Önkormányzat költségvetése elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az 
államháztartás rendszerén belüli információszolgáltatás rendjére vonatkozó - 
Együttműködési megállapodást. Ezzel egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt 
Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Gherghel Severianné elnök 
 
 
173/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal. 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat közötti - a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, az államháztartás rendszerén belüli 
információszolgáltatás rendjére vonatkozó - Együttműködési megállapodást. Ezzel 
egyidejűleg a 2009. március 26-án kelt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő:      azonnal 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hajdu Péter főosztályvezető 

Török Tibor elnök 
 
 
 
 
A napirend 8./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező céljaira 

 Előterjesztő:  dr. Neszteli István jegyző 
 
 
174/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a bizottsági 
módosító javaslatokkal együtt – a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt céljaiként az alábbiakat határozza meg: 
 

1.  Általános célok 
- El kell érni, hogy magas színvonalú ismeretekkel rendelkező köztisztviselők 



 24 

lássák el a közigazgatásban meghatározott feladatokat annak érdekében, hogy az 
ügyfelek elégedettsége növekedjék. 

- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati 
támogatások, EU pályázatok, és a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása. 

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat 
hírei minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek" 
önkormányzati   lap   alkalmas   legyen   a   kerületet   érintő   szélesebb   körű 
tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére. 

- A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 
aktualizálása. 

- Az ágazati jogszabályok változásaira való tekintettel a szükséges szakmai 
ismeretek oktatása, a belső képzés rendszeresítése, éves képzési terv készítése, 
időbeni ütemezéssel. 

- A képviselő-testületi és bizottsági döntések maradéktalan végrehajtásának 
biztosítása és erről folyamatos tájékoztatás a Képviselő-testület részére. 

 
2. Ágazati célok 
 
Pénzügyi és gazdasági ágazat 
- Lehetőség szerint biztosítani kell a működésnek saját forrásokból történő 

finanszírozását. 
 Határidő: 2010. december 31. 
- Az önkormányzati bevételeket érintő rendeleteket felül kell vizsgálni és a 

díjtételek emelésével lehetőség szerint növelni kell az önkormányzati bevételeket. 
 Határidő: 2010. januári képviselő-testületi ülés 
- El kell érni, hogy a működési kiadások mértéke ne haladja meg a központilag 

biztosított normatív finanszírozást és a működési célú saját bevételek mértékét, ne 
igényelje többletforrások bevonását, azaz a vagyon felélését célzó újabb 
döntéseket. 
Határidő: 2010. december 31. 

- A legszükségesebb kiadások fedezetének biztosítása érdekében, figyelemmel a 
működési célú központi források várható jelentős csökkenésére, újra kell gondolni 
azt a döntést, mely szerint az adórendelet díjtételeinek 2008. és 2009. évi 
emeléséből eredő többletbevétel, kizárólag fejlesztésekre fordítható. 

 Határidő: 2010. februári képviselő-testületi ülés 
- A fejlesztések, beruházások érdekében szükséges átgondolni, hogy milyen 

pályázatokon kívánunk részt venni, növelni kell a pályázati munka hatékonyságát, 
lehetőség szerint csekély mértékű önrészt igénylő pályázatokkal. 

 Határidő: 2010. december 31. 
 

Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat 
-   Komposztálási Program elkészítése:  (2010. március) 
-   Javaslat a rendszeres gyomirtásra, kiemelten a Parlagfű Mentesítési Programra, az 

allergiaellenes szakmai világelveknek megfelelően: (2010. március ) 
-    Környezetvédelmi Program elfogadása:  (2010. május-június) 
-    Környezetvédelmi Térinformatikai rendszer  

Megvalósulási Tanulmánya  
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 (előző évről áthúzódó feladat):   (Pályázat kiírása szerint)  
 

Közoktatási és közművelődési ágazat 
 - A normatíva igénylés és ellenőrzés elvégzése óvodákban és iskolákban. 

Határidő:    2010. november 30. 
- Az óvodai és általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata a hátrányos helyzetű 

tanulók számának figyelembevételével. 
Határidő:    2010. február 15. 

- Az ágazatot érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
Határidő:    2010. május 15. 

- Részvétel a kerületi közoktatási szakmai mérések előkészítésében, 
megszervezésében, értékelésében. 
Határidő:       tantárgyi mérések esetén: 2010. június 30. 
neveltségi szint mérése esetén: 2010. március 31. 

- Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelet szerinti kiegészítő támogatások 
igénylése. 
Határidő:    2010. november 15. 

 -    Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programjának felülvizsgálata. 
Határidő:    2010. június 30. 

-     Esélyegyenlőségi program megvalósításának éves felülvizsgálata. 
Határidő:    2010. november 15. 

- Intézményi pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzatok és házi rendek, 
intézményi minőségirányítási programok törvényi megfelelősségének felülvizsgálata. 
Határidő:    2010. augusztus 31. 

- Az intézményi Taninform teljes feltöltésének vizsgálata, az adatszolgáltatásba 
történő bevonása. 
Határidő:    2010. május 15. 

- Hazai és UNIÓS pályázatokon való részvétel. 
Határidő:    2010. november 15. 
 

Ifjúsági és sport ágazat 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság működési feltételeinek biztosítása, az 
írásos előterjesztések tényszerűségének megvalósítása különös tekintettel a szükséges 
költségkihatásokra és takarékossági szempontokra. 

- Részvétel az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget javító 
lehetőségeinek megteremtésében (sport, kulturális és egyéb szabadidős feltételek 
biztosítása). 

- Az önkormányzat által támogatott sport és ifjúsági társadalmi szervezetek, 
egyesületek működésének figyelemmel kísérése, beszámoltatásuk és ellenőrzésük 
végzése, az ifjúságkutatási tanulmány értékelése 

- Adidas-Kőbánya streetball fesztivál szervezése és lebonyolítása 
- Diákönkormányzati tábor, képzések, valamint a Kőbányai Diákok Fesztiváljának 

megrendezése, a kerületi Diáktanács működésének segítése. 
- Közreműködés a kerületi diákolimpia, az iskolák sportversenyeinek szervezésében, 

előkészítésében és lebonyolításában 25 sportágban. Az önkormányzati intézmények, 
diáksport egyesületek és az egyéb szervezetek együttműködésének segítése, 
koordinálása. 
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Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok ágazat 
- A kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek technikai előkészítése, 

működésük figyelemmel kísérése, határozatainak nyilvántartása, szükség esetén 
továbbítása az illetékeseknek. Közreműködés rendezvényeik szervezésében, 
tájékoztatás tevékenységükről a kobanya.hu honlapon keresztül. 

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
létrehozott alapítványok és közalapítványok tevékenységének segítése. Javaslat a 
jogszabályoknak megfelelő, hatékony és eredményes működtetésükre. 

- A kőbányai székhelyű civil szervezetek nyilvántartásának karbantartása, az 
önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt pályázatok adminisztrációs 
teendőinek ellátása (pályázatok gyűjtése, határozatok közlése, megállapodás készítés, 
elszámolás fogadása). A civil szervezetek által küldött valamennyi kérelem és 
beadvány gyűjtése és az illetékesekhez továbbítása. 

- Kőbányán működő egyházak nyilvántartásának folyamatos karbantartása. Az 
egyházakkal folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás rendezvényeikről és 
programjaikról a honlapon, nagyobb rendezvényeken részvétel. A kerületben működő 
egyházak valamennyi kérelmének és beadványának gyűjtése és az illetékesekhez 
továbbítása. 

 
Gyámügyi ágazat 
- A gondnokoltak nyilvántartásának aktualizálása 

Határidő: 2010.május 31. 
- A korlátozó gondnokság alá helyezettek bírósági felülvizsgálata 

Határidő: 2010. november 31. 
- A gondnokoltak ügyeiben személyes konzultáció az Egészségház Psychiátriai vezető 

főorvosával és a Bajcsy Zsilinszky Kórház Psychiátriai Osztály vezető főorvosával 
Határidő: 2010. augusztus 31. 

- Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé történő beterjesztésre 
Határidő: 2010. május 31. 

- Részvétel a Kőbányai Gyermekjóléti Központ esetmegbeszélésein Határidő: 
folyamatos 

- Fővárosi Szociális és Gyámhivatal értekezletein való részvétel, az ott kapott 
instrukciók beépítése a napi munkába 
Határidő: folyamatos 

- Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak koordinálása 
Határidő: folyamatos 

 
Informatika 
- Elektronikus ügyintézés bevezetése 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
- A meglévő pénzügyi rendszer üzemeltetése 

Határidő: folyamatos 
- Nyomtató konszolidáció - a régi, elavult, nem gazdaságosan használható nyomtatók 

lecserélése, kevesebb gazdaságosabb nyomtatóra Határidő: képviselő-testületi döntés 
alapján 

- Informatikai támogatás a COGNOS költségvetés tervező rendszer 
bevezetéséhez 
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Határidő: 2010. december 31. 
 

Szociális és Népjóléti ágazat 
-     A főosztály tevékenységéhez tartozó helyi rendeletek folyamatos aktualizálása 

Határidő: folyamatos 
-     Egészségtérkép készítése 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
-     0-3 év  közötti   gyermekek   átmeneti   elhelyezésének    igény   szerint,   és 
      indokoltság alapján történő biztosítása 

Határidő: 2010. november 30. 
-     Az ágazathoz tartozó intézmények pályázati lehetőségeinek figyelemmel   kísérése, 
       előkészítése 

Határidő: folyamatos 
-     A körzethatárok módosításának előkészítése 
      Határidő: 2010. március 31. 
-     Az egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó orvosok önkormányzattal kötött 

szerződésének módosítása 
      Határidő: 2010. március 31. 

 
Hatósági-pénzügyi ágazat 
- Az építmény- és telekadó, a gépjárműadó 2009. év december 31-ei 

követelésállományának 10%-kal történő csökkentése. A felderítési és behajtási 
cselekmények érvényesítésének fokozása. 
Határidő: folyamatos 

- Építmény- és telekadóban új adóalanyok felkutatása, különös figyelemmel az 
engedély nélkül épült építményekre, együttműködve az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Főosztállyal. 
Határidő: folyamatos 

- Adóhatósági ügyekben a végrehajtási eljárás során előtérbe helyezése azoknak a 
behajtási cselekményeknek, amelyek a leghatékonyabban biztosítják a hátralékok 
beszedését (pl. azonnali beszedési megbízás, gépjárműadó hátralékosok esetén 
ingófoglalás elrendelése). 
Határidő: folyamatos 

- A módosult közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv. valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok jogértelmezési 
nehézségeinek megoldása összhangban a Közép-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal ajánlásaival, szakmai állásfoglalásaival. Határidő: 
folyamatos 

- A hatósági határozatok és végzések jogszabályoknak megfelelő, megalapozott 
meghozatala, tartalmi és alaki szabályok betartása, annak biztosítása, hogy azok a 
jogorvoslati eljárások lefolytatása eredményeként sem legyen kifogásolható. Határidő: 
folyamatos 

- A közigazgatási eljárás során az ügyfelek megfelelő jogi tájékoztatása, különös 
figyelemmel a megváltozott jogszabályi rendelkezésekre. 
Határidő: folyamatos 
 

Vagyongazdálkodási és beruházási ágazat 
- Ingatlanok értékesítésének és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
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előkészítése, licitpályázatok szakszerű lebonyolítása (folyamatos); 
- A rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok felkutatása és rendezése (folyamatos); 
- Politikai pártok jogszabályi előírás szerinti elhelyezésének biztosítása, a korábbi 

szerződések felülvizsgálata (folyamatos); 
- Az ingatlan vagyon-kataszter előírás szerinti vezetése, a statisztikai adatszolgáltatás 

határidőre történő biztosítása (folyamatos); 
- Az önkormányzat összes üzembe helyezési okmányának aktiválása a 

vagyonkataszterben (IV. évente, folyamatos); 
- Az intézmények energia felhasználásának és költségek nyilvántartására korszerűbb 

program alkalmazásának bevezetése (2010. szept. 30.); 
- Beszerzési pályázatok szakszerű lebonyolítása társfőosztályok részére is (folyamatos); 
- 2010. évi közbeszerzési terv elkészítése (2010. március 31.); 
- A 2009. évi közbeszerzési összegzés elkészítése és a közbeszerzések tanácsának 

megküldése (2010. április 30.); 
- A közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása a polgármesteri hivatal minden 

főosztálya részére (folyamatos); 
- Az út és járda felújítási program 2010. évi feladatainak végrehajtása (2010. október 

30.); 
- Utak és járdák felületi állapotának osztályba sorolása korábbi felmérések 

aktualizálása (2010. szeptember 30.); 
- A Tavas u.-Bányató u., valamint a Balkán u.-Somfa köz-Ceglédi út körforgalmak 

kiépítése (2010. május 31.); 
- Az Újhegyi lakótelepen a térfigyelő rendszer kiépítése és üzembe helyezése (2010. 

május 31.); 
- A pinceveszély-elhárítási program munkáinak szakszerű végrehajtása (2010. április 

30.); 
- A játszótéri koncepció ütemezett feladatainak végrehajtásai (ütemezés szerinti 

határidők); 
- Közterületi faültetési program 2010. évi munkáinak végrehajtása (2010. május 31.); 
- Rendkívüli helyzetekben gyors és szakszerű intézkedések megtétele; 
-   A   lomtalanítási   és   várostakarítási   akciók   önkormányzati    feladatainak 

koordinálása. 
 
Főépítész 
- A kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, ütemezetten, területrészenként 

készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) készíttetése az első 
területegységre vonatkozóan (Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrác út - Horog 
utca - Kőbányai út által határolt terület részletes szabályozása), kiegészítve a 
jelenleg szabályozatlan, kerületi szabályozási tervekkel nem lefedett területekre 
övezeti terv készítésével, illetve további területegységekre történő kiterjesztése és 
tematikus bővítése intézményi ellátottság, parkolási helyzet, reklám és pavilon 
elhelyezés tárgyában. 
(2010. szeptember 30.) 

- A Kis Pongrác lakótelep (Bp. X. ker. Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla utca - 
Gyöngyike utca által határolt terület) előzetes akcióterületi tervének további 
előkészítése, mely feltétele a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein 
belüli «Integrált szociális városrehabilitáció» pályázaton (Hagyományos építésű 
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városi területek rehabilitációja, KMOP-2009-5.1.1/A) való indulásnak. A pályázat 
várhatóan 2010. év elején kerül kiírásra. 
Az eredmények beépítése az URBACTII programba, ennek során a 
munkaértekezleteken a partnerek tájékoztatása a projektről, és a partnerországok 
tapasztalatainak felhasználása a projektjavaslat véglegesítésénél. (2010. február 28.) 

- Az előkészítés alatt álló, illetve a folyamatban lévő szabályozási tervek, 
tanulmánytervek szakmai koordinálása, egyeztetése. Kiemelten kezeljük a tervek 
érintett lakossággal történő megismertetésével, és a vélemények, észrevételek 
értékelésével kapcsolatos feladatokat. 
(Folyamatos) 

- A garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, 
valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint 
kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése. (2010. május 30.) 

- Az elfogadott kerületi játszótér-fejlesztési koncepció irányelveinek megfelelően, az öt 
kiemelt játszótér fejlesztési programja alapján javasolt a Koncepció intézkedési 
tervének kidolgozása, a konkrét feladatok idő és térbeli meghatározása, valamint a 
„fogadj örökbe egy játszóteret" mozgalom elindításához a pénzügyi-, jogi-, és 
gazdasági program kidolgozása. 
(2010. szeptember 30.) 

- Rákos patak revitalizációjának előkészítése 
(2010. szeptember 30.) 

- A Kőbányai Önkormányzat 44/2008. (X. 17.) számú rendelete alapján az építészeti-
műszaki Tervtanács működtetése. 
(folyamatos) 

- Tanulmány készítése az értékvédelmi támogatás pályáztatásának előkészítése 
céljából a jelenlegi előírásokról, eljárási szabályokról, valamint a gyakorlati 
alkalmazás lehetőségeiről, amely feltárja a működtetés feltételrendszerét. A 
tanulmány konklúziója, javaslatai alapján az értékvédelem általános érvényű, 
normatív szabályozásának előkészítése. 
(2010. szeptember 30.) 

- Szakmai részvétel a kerületet érintő fővárosi fejlesztésekben. 
(folyamatos) 

 
Belső Ellenőrzés 
- A Képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtása. 

Controlling 

- Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0011  számú Projekt folyamatban lévő munkáinak 
befejezése : 
a pénzügyi-tervező rendszer működésének megkezdése 
Határidő: 2010. március hó 
a controlling rendszer alapjainak kidolgozása, a megvalósítás előkészítése 
Határidő: 2010. június hó 
a projekt záró szakaszában a képzési anyagok összeállításának koordinálása, a 
képzések szervezése 
Határidő: 2010. május hó 
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 a Projekt zárása, a VÁTI felé a záródokumentumok elkészítése, a támogatás 
lehívása 

Határidő: 2010. augusztus hó 
-   A  COGNOS   alapú pénzügyi  tervező  és  controlling  rendszer  szakmai 

menedzselése  
Határidő: folyamatos 

- Védőruha Szabályzat kialakításában , intézmény típusonkénti egységesítésében 
aktív részvétel. 
Határidő: 2010. március hó 

- AROP Projekt figyelemmel 
kísérése 
Határidő: 2010. december hó 

- Önkéntes feladatok igény szerinti vizsgálata 
Határidő: folyamatos 

- Minőségirányítási rendszer kialakításnak elindítása 
Határidő: 2010. december hó 

 
Polgármesteri Kabinet 

- Minél nagyobb számú pályázati lehetőség igénybevétele (cél- és címzett támogatás, 
ágazati támogatások, EU-s pályázatok), annak érdekében, hogy egyre több 
fejlesztés valósulhasson meg a kerületben. 
Határidő: folyamatos 

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat hírei 
minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A „Kőbányai Hírek" 
önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű 
tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére. 

- A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 
aktualizálása. A Kerületi építési szabályzatok és szabályozási tervek kiegészítése a 
hozzájuk tartozó tervdokumentációval. Az új önkormányzati weblap 
megvalósításában felmerülő feladatok ellátása, közreműködés a tervezési 
folyamatban. 
Határidő: folyamatos 
 

Polgári védelem 
- Veszélyes anyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük folyamatos 

nyomon követése, Kőbánya veszélyeztetettségének nyomon követése, és 
veszélyeztetettségének aktualizálása. 

- A tanulóifjúság felkészítésének folytatása. 
- Lakosságfelkészítés. 
 

Védelmi feladatok 
Hatékonyabb közreműködés a lakosság tájékoztatása vonatkozásában, különös 
tekintettel a veszélyforrásokra és a megelőzésre szolgáló meglévő lehetőségek 
igénybevétele. 
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Közterület-felügyelet 
Közterület-felügyelet közreműködése a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban a 
közbiztonság és közrend védelmében, a köztisztasági és szabálysértési morál javítása, 
részvétel hatósági ellenőrzésekben, célzott és hatékony fellépés a szabálysértésekkel 
szemben. 
 

Egyéb feladat 
A 2010. évi országgyűlési és helyhatósági választással kapcsolatos feladatok, valamint 
a választási eljárás törvényes és sikeres megszervezése és lebonyolítása. Határidő: 
jogszabályban meghatározottak szerint  
Felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 

 
 
 
 
A napirend 9./ tárgya: A 2009. év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. 

kerületi Rendőrkapitányság általi végrehajtásának értékelése 
 Előterjesztő:  Ács Péter kapitányságvezető 
 
 
175/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. év 
végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok X. kerületi Rendőrkapitányság általi 
végrehajtásának értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
A napirend 10./ tárgya: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az 

Önkormányzat, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága és a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között az 
Újhegyi lakótelepen 26 kamerából álló térfigyelő rendszer 
üzemeltetésére 

 Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető 
 
 
176/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság, 
valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötendő, a térfigyelő 
rendszer működésének biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodás-tervezet 6. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 

6. A BRFK jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a KŐKERT Kft. útján 
biztosított támogatási összeget kizárólag a Térfigyelő Rendszer működtetésének 
biztosítására használja fel, valamint vállalja, hogy a térfigyelő tevékenységet 
ellátók - az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről (továbbiakban: Rtv.) illetve 
a 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 
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normatívákban meghatározott halaszthatatlan kötelezettségeiken kívül - csak a 
megbízási szerződésekben megfogalmazottak szerint látják el feladataikat. 

 
 
177/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(23 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
módosítással együtt – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. között kötendő, a térfigyelő rendszer működésének biztosításáról szóló 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.  
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 
 Ács Péter kapitányságvezető 

 Hancz Sándor ügyvezető 
 
 
 
 
A napirend 11./ tárgya: Javaslat használatba adási szerződés megkötésére az 

Önkormányzat és a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága 
között 3 db gépjármű üzemeltetésére 

 Előterjesztő: Ács Péter kapitányságvezető 
 
 
178/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint használatba adó és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, mint használatba vevő között megkötendő 3 db Skoda gyártmányú 
gépjárműnek a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére történő használatba 
adásáról szóló szerződéstervezet 1. és 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1.   Használatba adó kötelezettséget vállal arra, hogy a saját tulajdonában álló 2 
db Skoda Fabia, illetve 1 db Skoda Octavia típusú új személygépkocsikat 
(továbbiakban: személygépkocsik) a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, mint 
Használatba vevő részére –  kizárólag a X. kerületi Rendőrkapitányság működési 
feltételeinek javítása érdekében – térítésmentes használatba bocsátja.” 

 … 
9. A Használatba vevő köteles a személygépkocsik használatbavétele után annak 
üzemeltetési és esetleges javítási,  biztosítási költségeit viselni. 

 
179/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
módosításokkal együtt – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint 
használatba adó és a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint használatba vevő között 
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megkötendő 3 db Skoda gyártmányú gépjárműnek a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitánysága részére történő használatba adásáról szóló szerződést jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a használatba adásról szóló szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpai Anita osztályvezető 

Ács Péter kapitányságvezető 
 
 
 
 
A napirend 12./ tárgya: Közbeszerzési eljárás kiírására a közterületi térfigyelő 

rendszer bővítésére 
 Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester 
 
 
180/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(24 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság bevonásával elemezte és értékelte a kerület bűnügyi-
közbiztonsági helyzetét és arra a megállapításra jutott, hogy más bűnmegelőzési 
eszközzel, módszerrel a közbiztonság hatékonyan nem javítható, ezért úgy dönt, hogy a 
kerületi térfigyelő rendszer megvalósításának második lépcsőjében a Gyakorló utcai 
lakótelepen 11 megfigyelési pontból álló közterületi térfelügyeleti rendszert épít ki.  
Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő - a rendőr-szakmai 
szempontok maximális figyelembevételével épülő - vezeték nélküli, bérleti 
jogviszonyban működő térfigyelő rendszer kialakítását 41.824.512,-Ft/év értékben 
szerepeltesse a 2010. évi közbeszerzési tervben. 
Határidő:     2010. március 18. 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős:    Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 13./ tárgya: Javaslat a Bem József Bajtársi Egyesület támogatására 
 Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 
 
 
 
 
 
 
181/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Bem József Bajtársi Egyesülettel a 600 eFt összegű támogatási 
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szerződést kösse meg a Budapest X. ker. Hungária krt. 5-7. sz. alatti, 118 m2 alapterületű 
közösségi helyiség működési költségeinek finanszírozására, a 2010.01.01. és 2010.12.31. 
közötti időszakra, melynek forrása a 2010. évi költségvetésben biztosított. 
Határidő:  2010. március 31. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 14./ tárgya: Jogi Bizottság javaslata interpellációra adott jegyzői válasz 

elfogadására 
 
 
182/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 4 ellenszavazattal,  4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a Jogi 
Bizottság javaslata alapján – Révész Máriusz „Miért fontosabb a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatalnak a pinceveszély, mint az óvodák és iskolák felújítása?” tárgyú interpellációjára 
adott jegyzői választ elfogadja. 
 
 
 
 
A napirend 15./ tárgya: Javaslat a Foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
183/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen, 11 ellenszavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárt ülés 
keretében tárgyalja a Javaslat a Foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tárgyú napirendi pontot. 
 
 
184/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(10 igen, 7 ellenszavazattal,  8 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 
név szerinti szavazással döntést hozni a Javaslat a Foglalkozás-egészségügyi 
közbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tárgyú 
napirendi pontban. 
 
 
185/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 11 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzétételével induló 
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közbeszerzési eljárást a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottságának 
D.821/11/2009. sz. az eljárást lezáró döntés megsemmisítéséről hozott határozata, 
valamint a Kbt. 92. § g) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy új közbeszerzési eljárást folytasson le a foglalkozás-
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, s annak eredményes lezárásáig a jelenlegi 
szolgáltatást végzőkkel hosszabbítsa meg a szerződéseket. 
Határidő:    2010. április 30. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
186/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen,  egyhangú szavazattal – 1 fő nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzétételével induló 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan hozzájárul ahhoz, hogy a Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési Döntőbizottsága D.821/11/2009. sz. határozatának bírósági 
felülvizsgálatához szükséges keresetet a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (1092 
Budapest, Kinizsi u. 21-25.) benyújtsa, az ülésen elhangzott nyilatkozata alapján.  
Határidő:      azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                      dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:    Szarvasi Ákos főosztályvezető 

 
 
187/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal,  1 tartózkodással – 1 fő nem vett részt a szavazásban) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Foglalkozás-egészségügyi közbeszerzés” tárgyú hirdetmény közzétételével induló 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan valamennyi részre érvénytelennek nyilvánítja a Dr. 
Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. (1147 Budapest, Telepes u. 113-115.) 
valamint az Ambulancia Service Kft. (1145 Budapest, Thököly út 165.) ajánlatát, a Kbt. 
88 § (1) bekezdés f) pontja alapján. 
 
 
 
A napirend 16./ tárgya: Javaslat „Személygépkocsi beszerzése Komplex Általános 

Iskola részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
188/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Személygépkocsi beszerzése a Komplex Általános Iskola részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárást – a Kbt. 92. § a) pontja alapján – eredménytelennek nyilvánítja és – a Kbt. 252. 
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§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében – felkéri a polgármestert az új, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására. 
Határidő:      2010. március 30. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 17./ tárgya: Javaslat a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek 
beszerzése és szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
189/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú  szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek 
beszerzése és szállítása” tárgyú hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyertesének az I-COM Kft.-t (1044 Budapest, Ezred u. 2.) hirdeti ki, a 
szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamra, az ártáblázatban meghatározott 
mennyiségű termékek ellenértéke (bruttó összár): 8.921.115,- Ft értékben. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő:  2010. március 1. 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos  
 Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
 
A napirend 18./ tárgya: Javaslat a „Budapest X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út 

– Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt Kis – Pongrác 
lakótelep területén építészeti, közterület rendezési és 
zöldfelületi tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
190/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest  
X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla u. – Gyöngyike u. által határolt Kis - 
Pongrác lakótelep területén építészeti, közterület-rendezési és zöldfelületi tervezés ” 
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tárgyú hirdetmény közzétételével induló általános, egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás nyertesének az I. rész tekintetében az S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5.) 
ajánlattevőt hirdeti ki, egyösszegű teljes bruttó ajánlati ár (bruttó HUF): 9.862.500,-Ft-tal 
és a szerződés aláírásától számított 270 napos teljesítési határidővel. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére 
Határidő:     a szerződéskötésre:  2010. március 1. 
Felelős:                                              Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos  
                                                           Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
191/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest  
X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla u. – Gyöngyike u. által határolt Kis -. 
Pongrác lakótelep területén építészeti, közterület-rendezési és zöldfelületi tervezés ” 
tárgyú, hirdetmény közzétételével induló általános, egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást  a II. rész tekintetében eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert az új eljárás megindítására. 
Határidő:                                            2010. április 30. 
Felelős:                                              Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:                       Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos  
                                                           Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
 
 
 
 
A napirend 19./ tárgya: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv keretövezeti 

besorolásának módosítására a Budapest X. kerület Fehér út – 
Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal által 
határolt területre vonatkozóan 

 Előterjesztő: Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
192/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest X. kerület Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal által 
határolt terület keretövezeti besorolásának módosításával a mellékelt FSZKT módosítás 
tervezet szerint, egyben kezdeményezi a Fővárosi Főépítészen keresztül Budapest 
Főváros Közgyűlésénél a hatáskörébe tartozó keretövezeti besorolás módosítását.  
Határidő:    2010. március 15. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 
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A napirend 20./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. 

évi üzleti tervére és Támogatási Szerződésének elfogadására 
 Előterjesztő:  Győrffy László ügyvezető 
 

 

193/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft.-vel a 2010. évre kötendő Támogatási 
Szerződéstervezet VIII. Egyéb feltételek része 2. pontjának első mondatát törli. 
 
 
194/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft.-vel a 2010. évre kötendő Támogatási Szerződést a 
193/2010. (II.15.) számú határozatban foglalt módosítással jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő:    2010. március 15. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
   Győrffy László ügyvezető 
 
 
195/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét jóváhagyja.  
 
 
 
 
A napirend 21./ tárgya: Javaslat az Önkormányzat 2010. március 15-ei 

rendezvényeire 
 Előterjesztő:  Győrffy László ügyvezető 
 
 
196/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Média és Kulturális Nonprofit Kft. az Önkormányzat 2010. március 15-i rendezvényeire 
tett javaslatát jóváhagyja. 
Egyben a program marketing és reklámköltségeire 605.000 Ft + áfa összeget biztosít a 
2010-es költségvetésének a Polgármesteri Hivatalnál erre a célra tervezett összeg terhére. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Győrffy László ügyvezető 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
     Győrffy László ügyvezető 
 
 
 
 
A napirend 22./ tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő 
Központ Balatonalmádi Üdülője Üdülési Szabályzatának 
módosítására 

 Előterjesztő:  Győrffy László ügyvezető 
 
 
197/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő 
Központ Balatonalmádi Üdülési Szabályzat-tervezetének III. pontjának első mondatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
       „III. Az üdülő igénybevételének rendje 

Az üdülőt főszezonban a Hivatal dolgozói, valamint a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott intézmények 
közalkalmazottai, illetve ezek közeli hozzátartozói és élettársaik használhatják, 
azonban az üresen maradt férőhelyek mások számára is értékesíthetők.”… 

 
 
198/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő 
Központ Balatonalmádi Üdülési Szabályzat-tervezetének III. pontjának „Az 
üdülőhasználat térítési díja” pontját kiegészíti az alábbi mondattal: 

„A 3 év alatti gyermekek üdültetése ingyenes.” 
 

 
199/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen,  egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 197-
198/2010. (II.15.) sz. határozatokkal elfogadott módosítással – a Budapest Főváros X. 
Kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ 
Balatonalmádi Üdülési Szabályzatának – 2010. március 1-jei hatállyal történő –  
módosítását jóváhagyja. (A módosított üdülési szabályzat a jegyzőkönyv 3. sz. 
mellékletét képezi.) 
 
 
 
A napirend 23./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek 

Otthonában fizetendő térítési díj emelésére 
 Előterjesztő:  Lajtai Ferencné ügyvezető 
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200/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az emeltszintű 
elhelyezést biztosító Idősek Otthonában fizetendő térítési díjat az alábbiak szerint 
állapítja meg:  

- 2010. március 1-jétől a fizetendő intézményi térítési díj maximális összege 
78.000,-Ft/fő/hó, mely nem lehet több, mint a szolgáltatást igénybe vevő 
nyugellátásának a 80%-a -  minimális összege 55.000,-Ft/fő/hó. 

- 2011. évtől minden év január 1-jétől a térítési díjak emelésének mértéke 
megegyezik a nyugdíjak évenkénti emelése mértékének 80%-ával. Az éves 
hatályos költségvetési törvényben meghatározott mértékű nyugdíjemelések 
alapulvételével (évente egy ízben). 

 
 
 
A napirend 24./ tárgya: Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejött 
Ingatlankezelési Szerződés módosítására, valamint a 2010. 
évre vonatkozó árajánlatának elfogadására 

 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
201/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(2 igen, 17 ellenszavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi 
napirendjéről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Ingatlankezelési szerződés, valamint a 2010. évre 
vonatkozó árajánlatának elfogadására tárgyú napirendi pontot. 
 
 
 
 
A napirend 25./ tárgya: Javaslat a Kápolna téri Általános Iskola további 

működtetésének vizsgálatára 
 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
202/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolna téri 
Általános Iskola megszüntetése lehetséges alternatíváinak kidolgozását tartja 
szükségesnek. 
Egyben felkéri a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos felmérések és szükséges 
egyeztetések elvégezésére, valamint mindezek lebonyolítására. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos  polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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A napirend 26./ tárgya: Tájékoztatás a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális 

városrehabilitációs pályázatra 2010. márciusban benyújtott 
tervezett Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi 
tervének tartalmáról 

 Előterjesztő:  Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
203/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Tájékoztatás KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabilitációs pályázatra 2010. 
áprilisban benyújtani tervezett Kis-Pongrác lakótelep előzetes akcióterületi tervének 
tartalmáról” szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
A napirend 27./ tárgya: Tájékoztató Városfejlesztő Társaság létrehozásáról 
 Előterjesztő:  Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
204/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009 
5.1.1./A „Integrált szociális célú városrehabilitáció" - Hagyományos építésű városi 
területek rehabilitációja c. pályázat lebonyolításához létrehozandó Városfejlesztő 
Társaságot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-n belül, önálló gazdálkodási elszámolási egységként kívánja létrehozni. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Fecske Károly vezérigazgató  
 
 
205/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 204/2010. 
(II.15.) számú határozata alapján – felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a cég alapító 
okiratát, a létrehozásra kerülő Városfejlesztő társaság céljainak megfelelő és feltétlenül 
szükséges módosításokkal,  készítse elő a képviselő-testület márciusi ülésére. 
Határidő:       azonnal 
Felelős:       Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:    Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Fecske Károly vezérigazgató  
       Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
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A napirend 28./ tárgya: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a 

Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére, illetve az ezzel 
kapcsolatos további feladatokra, továbbá a Kis Pongrác 
Szociális Rehabilitációval kapcsolatos metszéspontok 
vizsgálatára 

 Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
206/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal,  2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
(összhangban az 1283/2009. (VII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával) a 
Közép-magyarországi Operatív Program „Integrált szociális városrehabilitációs” – 
Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (KMOP-2009-5.1.1/A) pályázat 
keretén belül a Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt 
ún. Kis-Pongrác lakótelep területén megvalósítandó szociális városrehabilitációs projekt 
pályázatba beemeli a Gyöngyike épületegyüttesből, a jelenlegi állapot szerinti óvoda, 
bölcsőde és átmeneti otthon épületrészen tetőcsere munkákat, és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a tervezett intézményi átalakítások időpontjával egy időben önerőből 
végrehajtja a pályázat által kötelezően előírt projektarányos akadálymentesítést. 
Mindezek végrehajtására felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t. 
Határidő:    azonnal 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
     Fecske Károly vezérigazgató 
Végrehajtásért felelős:  dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 
 
 
S z ü n e t 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
 
 
 
A napirend 29./ tárgya: Tájékoztatás a Budapest X. kerület, 42444/34 hrsz.-ú 

(Sportliget) ingatlan ügyében  
 Előterjesztő: Győri Dénes alpolgármester 
 
 
 
 
 
207/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a B.W.I. 
Ingatlanforgalmazó Kft.  által benyújtott,  az Önkomrányzat részére járó  vételár 
megfizetésére vonatkozó bankgarancia nyilatkozat tervezetében, valamint a földterületre 
történő jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat tervezetében 
foglaltakat  tudomásul veszi.  
Az ingatlan jelzálogjoggal való megterhelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 
Önkormányzat általi aláírására és kiadására azt követően kerülhet sor, hogy a Bérlő  a 
benyújtott  bankgarancia nyilatkozat tervezetében szereplő megoldással egyező tartalmú, 
a garanciát nyújtó bank által cégszerűen aláírt, érvényes bankgarancia okiratot átadta az 
Önkormányzat részére. 
Az ingatlan Bérlő részére történő  birtokba adására abban az esetben kerülhet sor, ha a Bérlő a 
2009. november 27-én az Önkormányzathoz benyújtott Projektfinaszírozási Indikatív Ajánlat 
érvényességét a kibocsátó banknál meghosszabbíttatja, vagy más bank  által kiadott, érvényes 
Projektfinanszírozási Indikatív Ajánlatot nyújt  be az Önkormányzathoz. 
A képviselő-testület a Bérlő által benyújtott, a Projekt időbeni megvalósítására vonatkozó 
új ütemtervet tudomásul veszi.  
Határidő:     2010. március 31. 
Felelős:      Verbai Lajos polgármester 
      Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:    dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: A képviselő-testület 22 fővel határozatképes. 
 
 
 
 
A napirend 30./ tárgya:  Tájékoztató a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok 

rendezésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 

208/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezetlen 
tulajdonviszonyú ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi ingatlanok kataszter 
nyilvántartásból való töröltetéséről: 
 

 I. Földhivatalban nem létező ingatlanok: 
1. Malomárok u.  hrsz: 40688/1 
2. Szlávy u.    hrsz: 42046/10 
3. Szlávy u.   hrsz: 42046/11 
4. Szlávy u.   hrsz: 42046/9 
5. Vaspálya utca  hrsz:42151/4 
6. Keresztúri út   hrsz: 42567 

 
 
 II. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 

1. Kerepesi út  hrsz: 40690/9  
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2. Gyömrői út 99.  hrsz: 42300/4 
 

továbbá  a rendezetlen ingatlanok további folyamatos rendezéséről. 
Határidő:    a nyilvántartásból való törlésre: 2010. június 30. 
     a rendezetlen ingatlanok rendezésére: folyamatos 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné  
      Szarvasi Ákos főosztályvezetők 
 
 
 
 
A napirend 31./ tárgya: Javaslat a Pro-régiós pályázaton elnyert összeg nem 

elszámolható részéről való lemondásra 
 Előterjesztő: Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
209/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület Száraz utca burkolatának felújítására TEUT–010006408U sz. támogatási 
szerződés alapján megítélt 9.696.400,-Ft összegből 875.400 Ft-ról lemond. 
Egyben felkéri a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. 
Határidő:    2010. február 28. 
Felelős:    Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dr Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos 
     Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 32./ tárgya: Javaslat a közoktatási döntés-előkészítést szolgáló Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási 
Fejlesztési Terv 2010-2016 és a Közoktatási Intézkedési Terv 
2010-2016. című dokumentumok elfogadására 

 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
210/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási 
döntés-előkészítést szolgáló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 című dokumentum „Fejlesztési feladatok 4. 
pontját és 5.1 pontjának negyedik francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 Fejlesztési feladatok 

4.Többletfeladatok megőrzése, szüneteltetése, elhalasztása – alternatívák 
… 
Többletfeladat helyi képviselő-testületi döntés alapján önkormányzati fenntartású 
intézményekre vonatkozóan táblázat 8.sorának első oszlopa: 
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„Iskolák művészeti csoportjainak támogatása. (Harmat és Szent László 
iskolák kórusai; Zeneiskola 2 zenekara; Szervátius iskola bábcsoportja, 
illetve az egyeztetéseket követően becsatlakozó intézmények csoportjai) 

 
  5. 1. Rövid távú közoktatási feladatok 2010-2010. közötti időszakban 
  … 

� Cél: … 
Indokolás: …(utolsó előtti mondataként:) A népzenei tanszak 

indítása tovább gazdagítaná a hagyományápolást, a művészeti 
nevelést és a szakmai háttér is adott hozzá kerületünkben. … 

 

 

211/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
módosításokkal együtt – jóváhagyja a közoktatási döntés-előkészítést szolgáló Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Terv 2010-2016 és a 
Közoktatási Intézkedési Terv 2010-2016 című dokumentumban foglaltakat. 
 
 
 
A napirend 33./ tárgya: Javaslat Fáczányi Ármin gyógyszerész egykori lakhelyén 

emléktábla állításával kapcsolatos feladatokra 
 Előterjesztő: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
 
 
212/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete  Fáczányi 
Ármin emléktábla állításával kapcsolatban új helyszínként a Budapest X., kerület  Füzér 
u. 28. szám alatti ingatlant jelöli meg. Egyben visszavonja az 1392/2009. (VIII. 27.) 
számú határozatát. 
 
 
213/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért azzal, 
hogy a Fáczányi Ármin emléktáblára az alábbi szöveg kerüljön: 

„Ebben a házban élt Kőbánya első gyógyszerésze, az Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
tulajdonosa 

Fáczányi Ármin 1827-1891 
48-as honvédhadnagy, tábori főgyógyszerész, 

a Kőbányai Iskolaszék alapítója 
Állíttatta Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Család, a Szent 
Katalin Gyógyszertár és a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete 

2010” 
 
214/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Fáczányi 
Ármin emléktábla állítás költségeihez 50.050 Ft-tal hozzájárul, melynek forrásaként a 
képviselő-testület általános tartalékkeretét jelöli meg. 
Határidő: azonnal   
Felelős: Verbai Lajos polgármester  
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett  főosztályvezető  

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 34./ tárgya: Javaslat a Salvus Gyógyszertár szolgálati rendjének 

módosítására 
 Előterjesztő: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
215/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. szám alatti „Salvus Gyógyszertár” elnevezésű, 
közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendjének hétfőtől-péntekig: 8.00-20.00 óráig 
történő meghosszabbításához. 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
 
 
 
A napirend 35./ tárgya: Javaslat a Bp. X., Kápolna tér 3. sz. társasház vízdíj 

tartozásának rendezésére hozott 1867/2009. (XI. 19.) sz. 
testületi határozatának módosítására 

 Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
216/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, 1 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest, X. 
Kápolna tér 3. sz. Társasház 1.315.244,-Ft összegű vízdíjtartozásából a tartozás 
csökkentése érdekében egy összegben, egyszeri 500.000,-Ft-ot biztosít oly módon, hogy 
ezen összeg erejéig a társasházban található önkormányzati tulajdon után az 
Önkormányzat a társasház részére közös költséget az 500 eFt törlesztéséig nem fizet. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Fecske Károly vezérigazgató 
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A napirend 36./ tárgya: Javaslat a Budapest X., Vasgyár u. 10. sz. alatti, 42242 hrsz.-
ú, kivett üzem megnevezésű ingatlan pályázati úton történő 
értékesítésére 

 Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
217/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Bp. X. Vasgyár u. 10. szám alatti (hrsz 42242) kivett üzem megnevezésű ingatlant 
pályázati úton kívánja értékesíteni, azzal, hogy a bérlők kihelyezése a pályázat 
nyertesének kihirdetését követő 90 napon belül megtörténik. 
Az ingatlan minimális eladási értékét 57.400.000,-Ft értékben határozza meg.  
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:  Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
 
A napirend 37./ tárgya: Javaslat a Bp. X., Szegély u. 3. F/306. sz. alatti lakás pályázati 

úton történő értékesítésére 
 Előterjesztő: Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
218/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen, 2 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 42428/3/G/55 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest X., Szegély u. 3. 
fszt./306. sz. alatti ingatlant pályázati úton kívánja értékesíteni – az ingatlanforgalmi 
értékbecslésben meghatározott – 6.200.000,-Ft minimális eladási értéken. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
 
A napirend 38./ tárgya: Integrált Városfejlesztési Stratégiai átdolgozása – 

munkaanyag ismertetése 
 Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
219/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) átdolgozásáról és munkaanyagának 
jelenlegi állapotáról szóló tájékoztatót. 
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A napirend 39./ tárgya: Révész Máriusz egyéni képviselői indítványa 

„Gyalogátkelőket a Harmat és Mádi utcában” tárgyban 
 
 
220/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a jelentős 
balesetveszély csökkentése érdekében a Harmat utcában a Téglavető utcai, valamint a 
Mádi utcában a Téglavető utcai buszmegállónál még ebben az évben alakítsák ki a jelzett 
gyalogátkelőt. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 40./ tárgya: Javaslat fellebbezések elbírálására a népjóléti igazgatás 

tárgykörében 
 Előterjesztő: Kovács Róbert alpolgármester 
 
ELNÖK: Az Ötv. 12. § (4) bekezdésének a) pontja alapján z á r t  ü l é s t rendel el. 
 

- Z Á R T  Ü L É S – 
 
 

 
A napirend 41./ tárgya: Egyebek 
 

� Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
232/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a 2010. I.- 1-31. közötti időszakban  az átruházott feladat- és hatáskörben hozott 
döntések számáról szóló  tájékoztatást. 
 
 

� Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
233/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(21 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. I. 18. 
és 2010. II. 11. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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A napirend 42./ tárgya: A „történelmi” Szociáldemokrata Párt bérbevételi 

kérelme 
Előterjesztő:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
 
 

234/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest X. ker., Állomás u. 17. sz. alatti, 40 m2 
alapterületű üres helyiség vonatkozásában a Szociáldemokrata Párttal (székhelye: 1082 
Budapest, Baross u. 61.) kössön bérleti szerződést határozott időre, az önkormányzati 
tulajdonban lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) 
számú rendelet rendelkezéseinek alkalmazásáig azzal, hogy a bérlő a helyiséget iroda 
céljára használhatja. 
A képviselő-testület a helyiség bérleti díját 212,-Ft + áfa/m2/év összegben határozza meg. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 
      Fecske Károly vezérigazgató 
 
 
 
A napirend 43./ tárgya: Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója 

keretében megvalósítandó „A” épület felújításáról 
Előterjesztő:  Verbai Lajos polgármester 

 
 
235/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél, hogy a tulajdonos a 645,7 
M Ft-ot a Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épületének felújítására biztosítsa. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
 
 
 
 
A napirend 44./ tárgya: Tájékoztatás a Budapest X. ker. Somfa u. – Ceglédi út – 

Balkán u. kereszteződésében körforgalmú út kiépítésével 
kapcsolatban 
Előterjesztő:  Szász Csaba alpolgármester 
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236/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Budapest X. ker. Somfa u. – Ceglédi út – Balkán u. kereszteződésében 
körforgalmú út kiépítésére vonatkozóan az Önkormányzat, a Terasz Park Kft. és az OTP 
Ingatlan Zrt. között létrejött háromoldalú megállapodásban foglaltaktól eltérően, a Terasz 
Park Kft. 2010. február - 2010. június között, öt egyenlő részletben fizeti meg a társaságot 
terhelő 30.000.000 Ft-ot. 
Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 
      Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Szarvasi Ákos főosztályvezető 

                                                           dr. Korpai Anita osztályvezető 
 
 
 
A napirend 45./ tárgya: Bp. X. ker., Ihász u. 30. gázellátás ügye 

Előterjesztő:  Fecske Károly vezérigazgató 
  
 
237/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Ihász u. 30. szám alatti lakóépület gázvezeték helyreállítására és az ideiglenes főzési, 
fűtési lehetőség biztosítására bruttó 6.100.000 Ft-ot biztosít – utólagos elszámolással – a 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére az alábbi megoszlásban: 

Polgári Védelem X. kerületi Kirendeltsége részére 1,5 M Ft-ot (30 db villany 
radiátor és 22 db villany rezsó beszerzésére) 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére  4,6 M Ft-ot (gázvezeték felújításának 
tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésére) 

Határidő:     azonnal 
Felelős:     Verbai Lajos polgármester 

Fecske Károly vezérigazgató 
      Csepregi Péter pv. parancsnok 
Végrehajtásért felelős:   dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Bajtek Mihályné főosztályvezető 
 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a képviselő-testület munkaterv szerinti soron következő ülésére 
2010. március 18-án (csütörtök) 9 órakor kerül sor. 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 18.30 óra. 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Neszteli István       Verbai Lajos 
 jegyző        polgármester 


