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Tisztelt Képviselő-testület! 

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

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

tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

1138/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest X. ker., Alkér u. - Harmat u. 
- Kada u. által határolt területen található „vadaspark" 2009. szeptember 1-jei határidővel 
történő megszüntetése érdekében. 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: ■ dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 11. 30. 
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Intézkedés: A vadaspark megszüntetésre került. A területen lévő faállomány felmérése 
megtörtént, ezt követően kezdődhet a balesetveszélyes, kiszáradt fák 
kivágása. 

1486/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy dolgoztasson ki programot a környezetkímélő zöldhulladék 
feldolgozásának megvalósítására a kerületben. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott ülésén döntött arról, hogy 
a Komposztálási Program első lépéseként a lakossági igények felmérése 
történjen meg. 

Főépítész 

1481/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen városrendezési szakvéleményt a MÁV lakótelep területére, 
amely az Önkormányzat érdekeit elsődlegesnek tekintve megvizsgálja és értékeli a jelenlegi 
telekhasználat, a meglévő közművezetékek és a hatályos KSZT közterület alakítási javaslatai 
közötti összefüggéseket, a közmű áthelyezések műszaki megvalósíthatóságát és feltételeit, 
illetve adjon alternatív javaslatot a közműhálózat és a közterületek legoptimálisabb 
kialakítására. (A feladat elvégzéséhez a pénzügyi fedezet a 2009. évi költségvetésben a 
Főépítészi Osztály költségkeretében rendelkezésre áll.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A Budapest X. kerület, Hungária krt 1-3. szám alatti MAV lakótelepi 
ingatlan területére vonatkozó Városrendezési Szakvélemény elkészült, az 
előterjesztést a képviselő-testület a 2010. március 18-i ülésén tárgyalta meg. 
A 745/2010. (111.18.) számú határozatával a következő döntést hozta: 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bp. X. ker., Hungária krt. 1-3. szám alatti MÁV lakótelepen lévő úthálózatot 
abban az esetben tudja átvenni tulajdonba és kezelésbe, amennyiben a MAV 
Zrt vállalja a szükséges közmű és út előírásoknak megfelelő kiépítését, 
melynek alapján kiadható a közútkezelői hozzájárulás." A határozat 
megküldésre került az érintettek részére. 
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2041/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1510/2009. 
(IX.24.) sz. határozatának visszavonásával - a „KMOP-2009-5.1.1/a jelű szociális 
városrehabilitációs" pályázatra benyújtani tervezett „Kis-Pongrác lakótelep" tervezési 
feladatainak előkészítése érdekében egyszerű közbeszerzési eljárást indít, mely érdekében az 
1006/2009. (V. 26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési terv 38. sorát az 
alábbiak szerint módosítja: 

e Ft-ban 

Srsz. A beszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(bruttó 
eFt) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszerű eljárások 
38. Településrendezési 

feladatok 
25.500 Egyszerű közbeszerzési 

eljárás 
Önkormányzati 
költségvetés 

Kerületi 
Városrendezési és 
Építési Szabályzat 
elkészítése 

25.975 Egyszerű közbeszerzési 
eljárás 

Önkormányzati 
költségvetés 

Egyben felkéri a polgármestert a közzététel érdekében szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a közbeszerzési eljárás megindítására. 
Határidő: közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 

közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által indított 
„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 az 1. részfeladat tekintetében 
eredményesen lezárult A közbeszerzési eljárás győztesével, az S-TÉR Kft-vel a 
szerződéskötés megtörtént, a tervezési munka megkezdődött 

Az eljárás az építészeti tervek elkészítésére irányuló 2. részfeladat tekintetében 
- a benyújtott valamennyi ajánlat formai, illetve tartalmi hiányosságaiból 
adódó érvénytelensége miatt - eredménytelen volt Ezért a 2. részfeladat 
tekintetében a 2010. február 15-i képviselő-testületi ülésen új eljárás 
megindításáról született határozat Az új eljárás eredményéről a továbbiakban 
a 191/2010. (II. 15.) számú határozatnál történik a jelentés. 

206/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 un. Kis-Pongrác 
lakótelep területén megvalósítandó szociális városrehabilitációs projekt pályázatba beemeli a 
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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 

Intézkedés: A képviselő-testület döntése alapján a Gyöngyike utcai óvoda, bölcsőde és 
átmeneti otthon épületrészek tetőcsere munkáinak tervdokumentációja 
elkészült, a tetőcsere munkákat beemeltük a KMOP-2009-5.1.1/A pályázat 
keretén belül a Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla utca - Gyöngyike utca 
által határolt űn. Kis-Pongrác lakótelep területén megvalósítandó szociális 
városrehabilitációs projekt pályázatba. 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály  

692/2008. (V.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy - sikeres pályázat esetén - a „Budapesti integrált városfejlesztési program -
Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP-2007-5.2.2/B)" megnevezésű 
pályázati projekt megvalósításához szükséges max. bruttó 265 millió forint önrészéből az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében 65 millió forintot, a 2010. évi költségvetésében 
pedig 200 millió forintot biztosít. 
Határidő: a 2009. és 2010. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2085/2009.(XIL17.) számú határozat alapján az Önkormányzat a KMOP-
2009-5.2.2/B kódszámú budapesti integrált városfejlesztési program -
budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázatban nem vesz részt. 

2007/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) 
bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
tv. 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse el a 2010. évi költségvetés 
rendelettervezetét. 
Határidő: 2010.január 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

és 

2008/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2010. évi költségvetési rendelettervezet határidőben elkészült, a képviselő
testület a 164/2010. (II. 15.) számú határozatával megalkotta a 3/2010. (II. 
15.) sz. önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

113/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A határozat kivonatát továbbítottuk. 

237/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat módosítása az V/18/12/2010, iktatószámon megtörtént A 
Polgári Védelem a villanyradiátorokat és a villanyrezsókat megvásárolta. A 
munkálatok elkészültek, a szerződés megküldésre került az Önkormányzat 
részére. 

Jogi Osztály  

177/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 KŐKÉRT 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. Korpái Anita osztályvezető 

Ács Péter kapitányságvezető 
Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az Együttműködési Megállapodás aláírása megtörtént 

179/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 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. Korpái Anita osztályvezető 

Ács Péter kapitányságvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírása megtörtént. A három gépjármű a rendőrség részére 
ünnepélyes keretek között - a 2010 március 18-i képviselő-testületi ülés 
megkezdése előtt - átadásra került 
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Oktatási és Közművelődési Főosztály 

1392/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Fáczányi Ármin - Kőbánya első gyógyszerésze - munkásságának elismeréseként 2010. 
március 15-én emléktábla kerüljön elhelyezésre a Budapest X. ker., Állomás u. 22. szám alatti 
volt családi házán. 

és 

1393/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az 1392/2009. (VIII.27.) számú határozatában jelzett emléktábla 
elhelyezésével és a megemlékezés megszervezésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2009. október 30. 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: Fáczányi Ármin - Kőbánya első gyógyszerésze - emléktáblájának avatása 
2010. március 15-én ünnepélyes keretek között megtörtént. 

Polgármesteri Kabinet  

1714/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1166/2009.(VI.18.) sz. határozatát visszavonja, és egyúttal a KEOP 2009-5.3.0. pályázat 
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével - a Harmat u. 
Általános Iskola, a Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde és a 
Gépmadár utcai Napközi Otthonos Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vonatkozásában - az 
RVI Magyarország Kft.-t bízza meg, 2009. november 5-i szállítási határidővel, maximum 
bruttó 10 M Ft megbízási díjjal, melynek forrásaként a az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
pályázatok 50 millió Ft-os előirányzatát (944 létesítménykód) jelöli meg. 
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzatok visszacsoportosítására és a döntésnek 
megfelelő módosítások átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a pályázat 2010. április közepéig 
benyújtásra kerül. Az V/18/259/09, iktatószámon az előirányzat módosítása 
megtörtént. 
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205/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 204/2010. 
(11.15.) 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 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosítását a képviselő
testület a 817/2010. (111.25.) számú Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával 
elfogadta. 

235/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A határozatban foglalt intézkedések megtétele 2010. február 16-án 
megtörtént 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya  

165-173/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Kisebbségi 
Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások elfogadása. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

kisebbségi önkormányzatok elnökei 

Intézkedés: Az Együttműködési Megállapodások elkészültek, aláírásuk megtörtént. 
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Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

697/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi 
térfigyelő-rendszer megvalósításának első szakaszában az Újhegyi lakótelepen 24 
megfigyelési pontból és a kerületi rendőrkapitányságon kialakítandó központból álló 
térfigyelő-rendszert kíván megvalósítani, melynek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a 
BRFK-val kössön megállapodást az irányító-központ elhelyezésére és a szabadidős rendőrök 
foglalkoztatására vonatkozóan. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly főosztályvezető 

dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület a 2010. március 25-i ülésén a 177/2010. (II. 15.) számú 
határozatával jóváhagyta az Önkormányzat, a BRFKés a KOKÉRT Kőbányai 
Nonprofit Közhasznú Kft. közötti háromoldalú megállapodást 

1335/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, dolgoztassa ki annak lehetőségét, hogy a KOT-482 forgalmi rendszámú 
Peugeot Boxer Combi kisbusz milyen módon kerülhet a legkésőbb 2010. március 10-éig a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága tulajdonába. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület a 2010. március 18-i ülésén a 250/2010.(111.18.) számú 
határozatában a forrását is meghatározta annak, hogy a kisbuszt a Kőbányai 
Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül - az alapítvány vásárolta meg és 
adta át- a Rendőrség megkaphassa. 

Szociális és Egészségügyi Főosztály 

2096/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Lovas Barnabás (1104 Budapest, Sörös u. 7. fsz.8.) lakásfenntartási támogatás megállapítása 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/3470/1/2009/IV a népjóléti igazgatás 
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tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 5.000,- Ft 
lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2097/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Boros Judit (1107 Budapest, Bihari u. 3/D.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti 
kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/49720/2009/TV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft 
lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2098/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Horváth Katalin (1103 Budapest, Gergely u. 118. IV./73.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/50186/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2099/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
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Kaszala Gábor Kálmánné (1105 Budapest, Cserkesz u. 77. fsz.4.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/49281/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
5.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2100/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Illés Katalin (1106 Budapest, Nagyicce u. 7.) részére havi 5.000-Ft lakásfenntartási 
támogatást megállapító határozatot, melynek száma K/48225/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2101/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Zsigmond Ernőné (4100 Berettyóújfalu, Csalogány u. 10.) köztemetés költségének 
visszafizetésére kötelező határozatot, melynek száma K/45250/4/2009/TV a népjóléti 
igazgatás tárgykörében megváltoztatja, és a köztemetés költségének visszafizetését, 91.130-
Ft-ot méltányosságból elengedi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 
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2102/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Mosoczki Jánosné (7200 Dombóvár, Erzsébet u. 10.) köztemetés költségének visszafizetésére 
kötelező határozatot, melynek száma K/4423 3/3/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében 
megváltoztatja, és a köztemetés költségének visszafizetését, 84.380-Ft-ot méltányosságból 
elengedi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2103/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Saly Antalné (1105 Budapest, Bebek u. 14. 2/7.) átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét 
elutasító határozatot, melynek száma K/525 82/2009/IV a népjóléti igazgatás tárgykörében 
helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

2104/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Tóth Erika (1102 Budapest, Kolozsvári u. 39-43. 3/40.) kedvezményes étkezési térítési díj 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/51428/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 
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79/2010. (I.21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Besenyei Gáborné (1108 Budapest, Hang u. 4. VIII./34.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/56843/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

80/2010. (1.21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Teszkó Sándorné (1106 Budapest, Gyakorló u. 38. X./43.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/57323/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
5.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

81/2010. (1.21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Bárány Istvánné (1107 Budapest, Szárnyas u. 18. B.lh. fsz.2.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/56807/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

82/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Illés Klára (1105 Budapest, Gergely u. 16. alagsor.2.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/53837/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

83/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Kanalas Jánosné (1105 Budapest, Maláta u. 21.1./7.) lakásfenntartási támogatás megállapítása 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/51324/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft 
lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

84/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Tóth Jánosné (1108 Budapest, Hang u. 6. III./12.) lakásfenntartási támogatás megállapítása 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/54799/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft 
lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
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Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

85/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Varga László József (1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14. 2/8.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/52990/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

86/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Juhász Lajos (1105 Budapest, Előd u. 6. L/5.) lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti 
kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/54324/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 6.000,- Ft 
lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

87/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Csernus Györgyné (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 16/c. L/6.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/54228/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

88/2010. (1.21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Krausz Pálné (1101 Budapest, Dóba u. 5. V.lh. fsz.37.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/50909/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
5.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

89/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Szöllősi Istvánné (1108 Budapest, Tóvirág u. 6. 3/16.) lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/8314/1/2009/IV a 
népjóléti igazgatás tárgykörében megváltoztatja és a kérelmező részére méltányosságból havi 
6.000,- Ft lakásfenntartási támogatást állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 12 havi 
időtartamra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

90/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
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Nagy Józsefné (1107 Budapest, Balkán u. 6. IX./26.) lakásfenntartási támogatás megállapítása 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/48211/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

91/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Herceg Mihályné (1106 Budapest, Gépmadár u. 12. 7/31.) átmeneti segély megállapítása 
iránti kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/51571/1/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

és 

92/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva az alábbi 
döntést hozza: 
Boda Klára (1108 Budapest, Agyagfejtő u. 18. VI./27.) átmeneti segély megállapítása iránti 
kérelmét elutasító határozatot, melynek száma K/47627/1/2009/IV a népjóléti igazgatás 
tárgykörében helybenhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a II. fokú határozat írásba foglalásáról és végrehajtásáról 
gondoskodjék. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

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

215/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. szám alatti „Salvus Gyógyszertár" elnevezésű, 
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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 

Intézkedés: A képviselő-testület döntése alapján az intézkedés megtörtént 

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

1180/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Helytörténeti Gyűjteménynek a Budapest X. ker., Füzér u. 32. sz. 
alatti ingatlanon történő elhelyezésének tárgyában készítse el az engedélyezési tervet, a 
kiviteli tervet, továbbá a közbeszerzési kiíráshoz szükséges tender dokumentációt. 
Határidő: szerződéskötés: azonnal 

végrehajtás: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Fecske Károly vezérigazgató 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az építési engedélyezési eljárást megindította. 
A közbeszerzési eljárás csak az engedély birtokában indítható meg. A 
terveket az engedély beszerzése után szállítja le a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt 

1363/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 
1266/2009. (VII.16.) sz. határozatát és a 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
harmadik részének VI. fejezete alapján FŐGÁZ Zrt.-vel (1081 Budapest Köztársaság tér 20.) 
szerződést köt a Budapest X., Újhegyi sétány 1-3. szám alatti fogyasztási hely 
vonatkozásában az alábbi feltételekkel: 

Szerződés időtartama: 2009. szeptember l-jétől-2010. június 30-ig. 
Éves alapdíj: bruttó 2.250 eFt 
Éves gázdíj: bruttó 37.866 eFt (146,20.-Ft/m3) 
Összesen: bruttó 40.116 eFt/év 

Határidő: 2009. szeptember 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 
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Intézkedés: A szerződés aláírásra került 

1470/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a X. kerület játszótereinek használati rendjéről szóló 25/2009. (IX. 25.) 
sz. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan a játszóeszközökön kerüljön feltüntetésre, hogy 
azok hány éves korig és milyen testsúly-határig használhatók biztonsággal. 
Határidő: befejezésre: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A nagyobb, több eszközt tartalmazó játszóterekre kihelyezésre került 
figyelmeztető táblákon a 25/2009. (IX.25.) rendeletben foglaltak alapján az 
alábbi szerepel: Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeiket csak az 
életkoruknak megfelelő játékokra engedjék fel. 
Az érvényben lévő 78/2003 (XI.27.) sz, GKM rendelet és az MSZ EN1176-
(1-7;10-11):2008 szabványok értelmében a játszótéri eszközök megjelölésére 
vonatkozó előírások csak a megfelelőségi tanúsítványok tartalmi 
követelményeiként írja elő az ajánlott korcsoport megjelölését, de nem teszik 
kötelezővé a gyártó és forgalmazó részére a korosztály és a testsúly 
megjelölését az eszközön, tekintettel arra, hogy a közterületi játszótéri 
eszközök használata nem korlátozható és nem akadályozható, azaz nem 
hajtható végre közterületen, hogy azt csak az ajánlott korosztály 
használhatja. 

1473/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 25/2009. 
(IX. 25.) számú rendeletének mellékletében felsorolt kerületi játszótereken a házirendek 
kihelyezésre kerüljenek. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A játszóterek használati rendjére vonatkozó önkormányzati rendelet alapján 
35 db, a házirend szövegezését tartalmazó figyelmeztető táblát rendeltünk 
meg a tavaly kötött parki berendezési tárgyak kihelyezése keretből, és 29 db-
ot helyeztettünk el azokra a játszóterekre, ahol nem csak egy-egy eszköz 
található. 
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1512/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 1511/2009. 
(IX.24.) számú határozatában foglalt sikeres hitelfelvételi tárgyalások esetén - az 1006/2009 
(V. 26.) számú határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét úgy módosítja, 
hogy a 6-os számú tételben szereplő a Budapest X. kerület Halom u. 33. szám alatt 
felépítendő 80 férőhelyes bölcsőde kivitelező kiválasztását célzó hirdetmény közzétételével 
indítandó egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bruttó pénzügyi forrást 
553 M Ft-ra emeli. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. október 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: Az elfogadott pénzösszegben a 2010. évi közbeszerzési terv elfogadásra 
került. A közbeszerzési eljárás megindult 

1517/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „2 db 
személygépjármű beszerzése Polgári Védelem és Komplex Általános Iskola részére" 
hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körét (egy 
darab személygépjármű beszerzése a Komplex Általános Iskola részére) - a Kbt. 92. § a) 
bekezdése alapján - eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert a 2. rész
ajánlati körre vonatkozóan a pályázat újbóli kiírásához szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2009. december 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A határozat alapján a közbeszerzési eljárás lezajlott, ismételten eredménytelen 
lett. 

2016/2009. (XII.17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya pincerendszerének 2009.évi pince-veszélyelhárítási munkái" 
tárgyú hirdetmény közzétételével induló, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a 
Geoszolg Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.) hirdeti ki az alábbiak szerint: 

- vállalási ár: bruttó 37.596.756,-Ft 
- teljesítési határidő: 2010. március 16. 

Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: 2009. december 22. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
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Intézkedés: A szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés megkezdődött. 

2049/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az „Oktatási és Kulturális Minisztérium, informatikai beszerzés" és a 
„Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága részére beszerzendő 
informatikai eszközök" tárgyú eljárásokat egy közbeszerzési eljárás keretében folytassa le. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. 

2051/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker., 
Ihász u. 24. sz. alatt - a Kőbányai Sport Klub által használt - helyiségben gázaimérő 
önkormányzat által történő felszereléséhez 298.250,-Ft összeget biztosít a működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Előkészítés végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos 
Hajdú Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A képviselő-testület márciusi ülésén módosította a határozatot 
hőmennyiségmérőre, mely felszereléséről intézkedtünk. 

180/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A közbeszerzési tervbe történő felvétel megtörtént. 
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181/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Bem József Bajtársi Egyesülettel a 600 eFt összegű támogatási 
szerződést kösse meg a Budapest X. ker. Hungária krt. 5-7. sz. alatti, 118 m 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 

Intézkedés: A támogatási szerződést 2010. március 17-én megkötöttük. A 2010. évi 
költségvetés 11. sz. mellékletébe az összeg betervezésre került 

186/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A döntésről az ügyvédi irodát értesítettük. 

188/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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. § 
(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 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás megindításra került. 

189/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek 
beszerzése és szállításd'' tárgyú hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyertesének az I-COM Kft.-t (1044 Budapest, Ezred u. 2.) hirdeti ki, a 

22 



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 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került. 

190/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 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 

Intézkedés: A szerződés megkötésre került. 

209/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A nyilatkozattétel elküldésre került. A támogatási összeg az Önkormányzat 
részére beérkezett. 

236/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 
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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. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A döntés alapján a kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A tényleges 
kivitelezés megkezdődött, befejezés: 2010. május 31. Eddig 6.000.000,-forint 
befizetésére került sor. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

954/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2007-
5.1.0 kódszámú pályázat közbeszerzési feladataihoz szükséges tendertervek, műszaki 
dokumentációk elkészítésével és a közbeszerzési pályázat lebonyolításával megbízza a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bruttó 1.800.000,-Ft összegben, amelynek pénzügyi fedezete a 
pályázati költségvetésben rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A képviselő-testület márciusi ülésén az eredményhirdetés megtörtént A 
számla kiállítása folyamatban van. 

1018/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t a Budapest, X. ker. Román u. 10. alagsor. 2. sz. alatti helyiség 
értékbecslésének elkészítésére, ezt követően az eladási ár ismeretében kívánja újratárgyalni a 
helyiség Spániel Edéné részére történő értékesítését. 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az ügyfél részére levelet küldtünk, melyben javasoljuk, hogy az ügyfél bérelje 
a helyiséget 

234/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 
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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 

Intézkedés: A Szociáldemokrata Párt a bérleti szerződést a Kőbányai VagyonkezelőZrt-
vel megkötötte. 

Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

194/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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. 
(11.15.) számú határozatban foglalt módosítással jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft-vel kötendő Támogatási 
Szerződés 2010. március 26-án aláírásra került 

196/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média 
és Kulturális Nonprofit Kft. az Önkormányzat 2010. március 15-i rendezvényeire tett 
j avaslatát j óváhagyj a. 
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 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A 2010. március 15-i ünnepi rendezvény lebonyolítása megtörtént A 2010. 
évi költségvetésbe ÍM Ft került betervezésre. 
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KŐKÉRT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 

1577/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Feladat-ellátási szerződését. 
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírása megtörtént. 

50/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKÉRT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. térfigyelő rendszer szervezésére tett javaslatát elfogadja, 
e szerint: 

A közbeszerzési eljárás eredménye szerinti bérleti díj, a térfelügyeleti rendszer 
használatához szükséges rendőrségi személyzet 2010. április 1. és 2010. december 31. 
közötti időszakra kalkulált munkabére és járulékai, mely összesen: 31.308.480 Ft és a 
KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-én belül felállításra kerülő 2 fős 
Térfelügyeleti részleg költségvetési tárgyalásokon elfogadott költsége a KŐKÉRT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. működési támogatása soron kerüljön a 2010. évi 
költségvetésbe betervezésre. 

Határidő: a költségvetési koncepció szerint 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A térfigyelő rendszer működéséhez szükséges költségek a KOKÉRT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft. működési támogatása soron betervezésre és a 
költségvetés elfogadásával jóváhagyásra kerültek. 

II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA 

1475/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő 
dohányzás tilalmáról szóló 26/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet alapján 
gondoskodjon a dohányzási tilalom alá eső területek határának kijelöléséről és a dohányzást 
tiltó táblák kihelyezéséről, illetve a csikkek biztonságos gyűjtését is lehetővé tevő 
szemétgyűjtők elhelyezéséről a rendelet mellékleteiben szereplő területek határán. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
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Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Hancz Sándor ügyvezető 

A határidő módosítás oka. A határozat végrehajtása érdekében kijelöltük az érintett 
területeket A megvalósítás mikéntjének meghatározása 
érdekében további döntésekre van szükség. Emiatt a 
határidő módosítása szükséges 2010. május 3 l-re. 

1692/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén konténer jellegű 
automatikus működtetésű illemhelyek kerüljenek kialakításra a Liget téren és a 
Sportligetben. 
Egyben felkéri a polgármestert a terveztetés megkezdésére, melyhez a szükséges forrást (a 
költségvetésben felhalmozási célú tartalékba helyezett 10 millió forint felszabadítását) a 
464/2009. (IV. 2.) számú határozatában biztosította. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

A határidő módosítás oka. A többszöri pályázati kiírás eredménytelen volt, új pályázat 
kerül kiírásra. A 2010-es költségvetés és műszaki 
meghatározások miatt ismételt bizottsági döntés szükséges, 
ezért kérjük a határidőt módosítani 2010. június 30-ra. 

III. VISSZAVONÁSRA JAVASOLT HATÁROZAT 

828/2010. (111.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1896/2009. (XI. 
19.) számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon 
szándékát, hogy részt kíván venni a Harmat u. Altalános Iskola, a Zsivaj utcai Napközi 
Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos 
Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vonatkozásában a KEOI'-2009-5.3.0. kódszámmal megjelent 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázaton. 
A képviselő-testület apályázat összköltségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

• Igényelt támogatás: bruttó 448.000.000,-Ft 
• Önerő bruttó: 146.000.000,- Ft, melynek forrása a költségvetés 15. sz. 
mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésére, a pályázati 
dokumentáció összeállítására kössön szerződést az RVI Magyarország KfL-vel -melynek 
forrása a 2010. évi költségvetésben az Új Magyarország Fejlesztési Terv soron került 
betervezésre a működési költségek között-, és a pályázató(ka)t a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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és a pályázatíró RVI Magyarország Kft. közös álláspontjának figyelembevételével, megfelelő 
számban és megfelelő bontásban nyújtsa be. 
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat (ok) benyújtásához szükséges intézkedések 
és nyilatkozatok megtételére. 

Visszavonás oka. A határozat visszavonása szükséges, mivel a pályázatíró cég megbízása a 
pályázat összeállítására a 2092/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. 
Önk. határozattal megtörtént. 

IV. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

1263/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy kössön adásvételi szerződést a Kerámia u. 2-16. sz. Társasházzal a 
Budapest X. Kerámia u. 2-16.sz. alatti 5. számú albetétben felvett, 4195 5/1 /A/5 hrsz-ú, 14,61 
m alapterületű, műhely megnevezésű önkormányzati tulajdonú helyiségre 100 Ft/m 
vételáron azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosításának összes költsége és 
ügyintézése a Társasházat terheli 
Egyben 1150/2008.(VL19.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A társasház egy lakó nyilatkozatára vár az ügy befejezéséhez. 

1397/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 1396/2008. (IX. 18.) számú önkormányzati 
határozatban megjelölt utak mentén a zajvédő fal kiépítésének technikai és pénzügyi 
feltételeit, amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata nem veszi fel a programjába. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Montvai József főosztályvezető 

Intézkedés: Tekintettel arra, hogy sem a MÁV Zrt. részérói, sem a Fővárosi 
Önkormányzat részéről támogató segítséget nem kaptunk, az ügyben 
keletkezett iratokat megküldtük a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek, kérve, hogy hatósági úton a 

jelenlegi vasúti zajhatások csökkentésének megoldásait és lehetséges 
megvalósításait megvizsgálni szíveskedjenek. A KDV Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztató levelében jelezte, hogy 
az előírt határértékek teljesülésének ellenőrzése szükséges. Az esetleges 
további intézkedések megalapozását alátámasztó zajvizsgálat a Felügyelőség 
jelentése alapján 2010. május 31-ig megtörténik. 
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1579/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az 
alpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Gergely
lakópark területének önkormányzati tulajdonú részét érintő közvilágításra vonatkozó 
szerződés a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel még 2008. október 30-a előtt 
megkötésre kerülhessen. 
Egyben készíttessen megállapodás-tervezetet a közvilágítás költségeinek lakóközösséggel 
történő megosztására vonatkozóan. 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. még mindig nem nyilatkozott a 
szerződéssel kapcsolatban. 

1028/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi 
István Általános Iskola igazgatóját, hogy a gróf Széchenyi István szobrának felállítása teljes 
költségigényével kiegészítve ismételten terjessze be támogatás iránti kérelmüket, melyről a 
szakbizottsági véleményezést követően dönt a testület. 
Határidő: 2009. június 18. 
Felelős: Sándor Zoltán igazgató 

Intézkedés: A szobor felállításával kapcsolatos hatósági engedélyek - elvi hozzájárulások -
beszerzése folyamatban van. 

1031/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Simon Bolivár mellszobra - a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetségével egyeztetve 
- Kőbánya területén kerüljön elhelyezésre. 
Egyben megbízza a Szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoportot a további 
egyeztetéssel, és a végleges helyszín kiválasztásával. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy László, a munkacsoport vezetője 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Intézkedés: A munkacsoport 2010. április 13-án ülést tart a Simon Bolivár mellszobor 
ügyében. 

1139/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Budapest X. ker., Alkér u. - Harmat u. - Kada u. által határolt területen található 
„vadaspark" felszámolását követően az Alkér utcai helyszín rekultivációjáról gondoskodni 
szükséges. Ennek érdekében felkéri a polgármestert a rekultivációhoz szükséges intézkedési 
terv elkészítésére, a végrehajtás ütemezésével és költségvonzatával együtt. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Intézkedés: A lakossági fórumra 2010. február 22-én sor került, a lakosság pihenőpark 
kiépítését szeretné. Ehhez Tenczel Gábor március végére vállalta a terület 
végleges átadását Önkormányzatunk részére. Ezt követően a terület 
fertőtlenítésére és a faállomány felmérésére, az életveszélyes fák kivágására, 
valamint a kerítés helyreállítására kerül sor április 30-ig. 

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

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

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

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

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A közüzemi tartozások megfizetése folyamatos, az ügy lezárása 2010 április 
végén várható. 

1354/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
Fővárosi Önkormányzat vadplakát és falfirka-mentesítési programjához, mely elsősorban 
Budapest főútvonalait és turisztikailag kiemelt területeit érinti. A kerületben végzendő 
vadplakát és falfirka-mentesítésre 1 M Ft + áfa összeget biztosít, melynek forrása az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
kerete. 
Határidő: 2009. október 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Intézkedés: A Fővárosi Önkormányzat által az alábbi utak, utcák kerültek letakarításra 
2010. február - március hónapban, melyre a kivitelező 2010. december 31-ig 
tartó folyamatos ellenőrzést és ismételt letakarítást vállalt: 

Halom utca-Halom köz-Bánya utca 
Jászberényi út 
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Kőbányai út 
Körösi Csorna Sándor út 

A Fővárosi Önkormányzattal történő sikeres együttműködés alapján a 
határozatban megjelölt feladat elvégzésére külső vállalkozó megbízására nem 
került sor. 

1511/2009. (IX. 24.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Budapest X. kerület, Halom u. 33. szám alatt 
felépítendő 80 férőhelyes bölcsőde hiányzó pénzügyi fedezetének megteremtéséhez szükséges 
hitelfelvétel biztosítására. 
Határidő: 2009. november 30. 

Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné 
Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

Intézkedés: A hitel közbeszerzési eljárása folyamatban van. 

1620/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006/2009. (V. 
26.) számú határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbiakkal 
egészíti ki: 

Becsült 

Srsz. A beszerzés tárgya érték 
(bruttó 

Ft) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszerű eljárások 
A tonerek, 2009. év 5.000.000,-Ft Közbeszerzési Önkormányzati 
tintapatronok a 2010. év 14.000.000,-Ft eljárás Költségvetés 
nyomtatókba, és 2011. év 14.000.000,-Ft előminősítéssel 
multifunkcionális 2012. év 14.000.000,- Ft 
készülékekbe (a 
kizárólagosan 
fénymásolási funkciót 
ellátó berendezéseket 
nem kell e tételekkel 
egybeszámítani), 

Egyben felkéri a polgármestert a közzététel érdekében szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a közbeszerzési eljárás megindítására. 
Határidő: 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

közbeszerzési tervbe felvétel: azonnal 
közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. december 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Sövegjártó Ferenc osztályvezető 
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Intézkedés: A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a döntés a képviselő
testület áprilisi ülésén várható. 

1688/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy dolgoztasson ki - a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysághoz hasonlóan -
a X. kerület-Kőbányai „Wolf' Polgárőrség, Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel (1105 Budapest, Gitár u. 13.) kötendő egységes együttműködési 
megállapodást. 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás tervezetét a Jogi Osztály elkészítette, 
viszont a Polgárőrség olyan jellegű módosítási igényt jelzett, mely a 
képviselő-testület újabb döntését igényli, nevezetesen, hogy az Önkormányzat 
anyagi támogatás nyújtására vállaljon kötelezettséget a Polgárőrség részére 
egyrészt a folyamatos működés érdekében, másrészt a kerületi rendezvények, 
események biztosításánál a végzett munka arányában. Erre vonatkozóan 
előterjesztés készül a képviselő-testület 2010. áprilisi rendes ülésére. 

1697/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
38957/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest X. Liget u. 1/C. I. 16. sz. alatti 
ingatlan nyilvános pályázati úton történő értékesítését, az értékbecslési szakvéleményben 
meghatározott 3.900.000,-Ft forgalmi értéken. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A pályázat sikertelenül zárult. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt az áprilisi 
képviselő-testületi ülésre előterjeszti az új javaslatot az ismételt pályáztatásra 
vonatkozóan. 

2064/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készüljön előterjesztés, mely alternatívaként tartalmazza: 

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlan-fejlesztő 
Kft. összevonására, továbbá 

- a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okiratának 
módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására 

vonatkozó javaslatokat. 
Határidő: 2010. január 22. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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Intézkedés: A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft Alapító Okiratának módosítása 
a határozatra való hivatkozással a képviselő-testület 2010. március 18-ai 
ülésére elkészült, de a Jogi Bizottság javaslatának hiánya miatt nem 
tárgyalták. A 2010. április 20-ai ülésén ismét előterjesztésre kerül 

2087/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a 
KEOP-2009-5.3.0 kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. 
pályázaton a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt kialakítandó intézmény-együttes 
megvalósítása érdekében, és a pályázat megírásával az RVI Magyarország Kft-t bízza meg. 
Egyben felkéri a Polgármestert a KEOP 2009-5.3.0. kódszámú pályázat előkészítésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős : Dr.Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

és 

2092/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon 
szándékát, hogy részt kíván venni a Harmat u. Általános Iskola, a Zsivaj utcai Napközi 
Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos 
Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vonatkozásában a KEOP-2009-5.3.0. kódszámmal 
megjelent Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázaton, és a 
pályázat megírásával az RVI Magyarország Kft.-t bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 
és 

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

Igényelt támogatás: bruttó 448.000.000,- Ft 
Önerő bruttó: 146.000.000,- Ft, melynek forrása: 
a költségvetés 15. sz. mellékletében szereplő pályázatok önrésze sor 80 M Ft 
a költségvetés 15. sz. melléklet Élet és balesetveszélyes nyílászáró csere címen 
szereplő sor 62 millió Ft 
a költségvetés 15. sz. melléklet EU pályázat önrész címen szereplő sor 4 millió Ft 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázati dokumentációk összeállítása folyamatban van, apályázatok 2010. 
április közepéig benyújtásra kerülnek. 

2113/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Görög 
Kisebbségi Önkormányzat helyiségigényét elfogadja, és részére a Kada Rex Kft. által jelenleg 
bérelt, felszabaduló helyiséget (108 m2) biztosítja. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a helyiség 3 hónapon belül történő 
felújítására az általa benyújtott árajánlat alapján bruttó 5.088.815,-Ft összegben, melynek 
forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét határozza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A műszaki kialakítási munkálatok megkezdődtek, várhatóan április végére 
elkészül. 

65/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2010. (I. 21.) 
sz. határozatában foglaltak figyelembevételével támogatja pályázat benyújtását a TAMOP-
3.2.3/09/2 „Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. 
kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában" című pályázati 
felhívásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr .Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Dr. Ronyecz Róbert 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat kiírója a beadási határidőt 2010. március 31-ig meghosszabbította. 
A pályázat kiírása folyamatban van. 

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

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

Intézkedés: A pályázat kiírója a beadási határidőt 2010. március 31-ig meghosszabbította. 

116/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A 2010. évi költségvetés 9. sz. mellékletébe 133.791 eFt betervezésre került. A 
szerződés előkészítése ügyvédi ügyintézés alatt. 

192/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés; A határozat megküldésre került az FSZKT módosítási hatástanulmánnyal 
együtt a Főváros felé. A KSZT továbbtervezése során következő lépésként a 
kerületi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása készítendő el a 
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szakági (közlekedési, környezetvédelmi, zöldfelületi, közmű) alátámasztó 
munkarészekkel. 
Ezt követően, és az FSZKT módosítása után a tervdokumentációt az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
9. §-a szerinti államigazgatási véleményeztetésre kell kiküldeni, majd a 
beérkező" esetlegesen eltérő vélemények tisztázása céljából egyeztető 
tárgyalást kell tartani A terv lakossági közzététele és az Állami Főépítész 
szakmai hozzájárulása után terjeszthető a tervmódosítás a bizottságok és a 
képviselő-testület elé jóváhagyásra, egyidejűleg a változtatási tilalomról szóló 
rendelet hatályon kívül helyezésével. 

204/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A Városfejlesztő Társaság működésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatos 
előterjesztést várhatóan a képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja. 

207/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 
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Intézkedés: A képviselő-testület 2010. április 20-i ülésére előterjesztést készítünk a B. W.I. 
Ingatlanforgalmazó Kft által benyújtott indikatív ajánlattal és a további 
lépésekkel kapcsolatban. 

216/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A társasház tartozásának rendezése folyamatban van. 

217/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A témában ügyvédi állásfoglalást várunk. 

218/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 

Intézkedés: A pályázat várhatóan április végén zárul. Eddig egy jelentkező igényelt 
dokumentumot 

220/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
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 
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Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Harmat utcai és a Mádi utcai átkelőre a megkeresést elküldtük a Fővárosi 
Önkormányzat részére. 

"k "k "k 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. ken lilét Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
692/2008.(V.15.) 697/2009.(V.21.) 954/2009.(V.21.) 
1018/2009.(V.26.) 1138/2009.(VI.18.) 1180/2009.(VI.18.) 
1335/2009.(VIIL27.) 1363/2009.(VIII.27.) 1392/2009.(VIII.27.) 
1393/2009.(VIII.27.) 1470/2009.(IX.24.) 1473/2009.(IX.24.) 
1481/2009.(IX.24.) 1486/2009.(IX.24.) 1512/2009.(IX.24.) 
1517/2009.(IX.24.) 1577/2009.(IX.24.) 1714/2009.(X.15.) 
2007/2009.(XII.17.) 2008/2009.(XII.17.) 2016/2009.(XII.17.) 
2041/2009.(XII.17.) 2049/2009.(XII.17.) 2051/2009.(XII.17.) 
2096-2104/2009.(XII. 17.) 50/2010.(1.21.) 79-92/2010.(1.21.) 
113/2010.(11.15.) 165-173/2010.(11.15.) 177/2010.(11.15.) 
179/2010.(11.15.) 180/2010.(11.15.) 181/2010.(11.15.) 
186/2010.(11.15.) 188/2010.(11.15.) 189/2010.(11.15.) 
190/2010.(11.15.) 194/2010.(11.15.) 196/2010.(11.15.) 
205/2010.(11.15.) 206/2010.(11.15.) 209/2010.(11.15.) 
215/2010.(11.15.) 234/2010.(11.15.) 235/2010.(11.15.) 
236/2010.(11.15.) 237/2010.(11.15.) 

számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1475/2009.(IX.24.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. május 31-ére 
1692/2009.(X.15.) számú határozat végrehajtásának határidejét 2010. június 30-ára 
módosítja. 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
828/2010.(111. 25.) számú határozatát visszavonja. 

4./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Melléklet: 

1. Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról 

Budapest, 2010. április 2. 

Törvényességi szempontból látta: 

Vepai Lajos 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Kabineté által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

Sorsz. Pályázati kód Pályázati felhívás cím Pályázat 
típusa 

Benyújtás 
időpontja Pályázat állapota Pályázat összes 

költsége (Ft) 
Támogatási 

összeg 

1. KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése EU 2007. november megvalósult, záró 
élsz. Folyamatban 83.048.220 66.438.576 

2. KMOP-2007-
5.2.2/B 

Budapesti Integrált 
városfejlesztési program -

Budapesti kerületi központok 
fejlesztése 

EU 2008. június elutasítva 1.705.020.269 1.389.962.298 

3. ÁROP-3.A.1. 
Polgármesteri Hivatalok 

szervezetfejlesztése a Közép
magyarországi Régióban 

EU 2008. július megvalósítás 
folyamatban 54.624.000 49.161.600 

4. TÁMOP-
5.2.5/08/1/C 

Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai, 

kábítószerügyi komponens 
EU 2008. szeptember elutasítva 19.446.500 19.446.500 

5. nincs 

Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium: Társadalmi 

bűnmegelőzéssel összefüggő 
kiadások, támogatások fejezeti 

kezelésű előirányzat 
támogatásainak elnyerésére -

bűnmegelőzési makro 
modellprojektek 
megvalósítására 

hazai 2008. szeptember elutasítva 13.350.000 10.000.000 

6. TÁMOP-3.3.2 

Esélyegyenlőségi programok 
végrehajtásának támogatása a 

Közép-magyarországi 
Régióban 

EU 2008. november elutasítva 70.000.000 70.000.000 



Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai önkormányzat Polgármesteri Kabineté által menedzselt pályázatok 
2007-2009. év 

7. nincs 

Önkormányzati Minisztérium: 
ÖLLÉ Program keretében 

megvalósuló kisméretű 
műfüves futsal 

labdarúgópályák létesítésének 
támogatása /Széchenyi Ált. 

Isk./ 

hazai 2008. december 

megvalósult, 
pénzügyi 

elszámolás 
megtörtént 

20. 003. 785 2.000.000 

8. TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben 

EU 2008. december 
nyertes, 

támogatásimegval 
ósítás alatt 

77.330.229 77.330.229 

9. KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság 
növelése EU 2008. december nyertes, 

megvalósítás alatt 169.670.756 84.835.378 

10. KMOP-2008-3.3.4-
A/B 

Fenntartható életmód és 
fogyasztás EU 2009. április nyertes, 

megvalósítás alatt 44972380 42.723.761 

11. nincs 

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

helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő 
sportlétesítmények 

felújításának támogatása" c. 
pályázat (Keresztury Dezső Ált. 

Iskola tornatermi 
sportburkolatának felújítása) 

Hazai 2009. április megvalósult, záró 
élsz. Folyamatban 40.000.000 9.000.000 

12. TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai Tehetséggondozás" EU 2009. október 

nyertes, 
támogatási 
szerződés 
megkötése 

folyamatban 

16.872.030 12.796.263 
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13. TÁMOP 
3.4.4/B/08/2-KMR 

„Országos Tehetségsegítő 
Hálózat kialakítása - Magyar 

Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program" 

EU 2009. november 

nyertes, 
támogatási 
szerződés 
megkötése 

folyamatban 

10.000.000 10.000.000 

14. KMOP-2009-4.5.2 

Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése 
(Mádi utcai 40 fős bölcsőde 

kialakítása) 

EU 2009. november 

elutasítva, az 
elutasítás ellen 
panasz került 
benyújtásra a 

nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség felé 

248.057.210 80.000.000 


