
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kcpvíseió'-testület ülése 

Budapest, 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű 
végrehajtott, és a folyamatban 
lévő határozatokról, valamint a 
pályázatok alakulásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

I. végrehajtott 
II. folyamatban lévő határozatokról 

tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet: 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

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

Intézkedés: Az intézkedési tervet a végrehajtás ütemezésével együtt a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 2010. április 6-i ülésén, valamint a Képviselő
testület a 960/2010. (IV. 20.) számú határozatával a költségbecsléssel együtt 
elfogadta. 
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Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

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

Baitek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az V/18/01/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént. 

877/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett személyi juttatások és járulékaik 
előirányzatának átcsoportosításáról - figyelemmel a személyi kérdéseket érintő döntésekre
intézkedjen. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az V/18/77/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént. 

878/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályban 
előírt szakértő díjazásához 127.000,- Ft-ot (100.000,- Ft megbízási díj + 27.000,- Ft járulék) 
biztosít a költségvetés működési célú általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Baitek Mihályné főosztályvezető 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: Az V/18/78/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása, valamint a 
megbízási szerződés megkötése a szakértővel megtörtént. A díjazás kifizetésre 
került 

886/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolna Téri 
Általános Iskola „B" épületét érintő átköltözéssel kapcsolatban felmerülő műszaki feladatok 
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elvégzésére (gőzkazánok vizesre alakítása; elektromos javítási munkák; festés; tanári 
leválasztása; pincei vizesedés megszüntetése) a képviselő-testület felhalmozási célú 
tartalékkeret terhére bruttó 15.000.000,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint: 

munka költség 
fűtés vízre alakítása 5 000 000 
elektromos munkák 700 000 
festés 5 000 000 
tanári leválasztása 500 000 
pincei vizesedés 3 800 000 

összesen: 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

15 000 000 
azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Fecske Károly vezérigazgató 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az V/18/79/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént. 

969/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú pályázati programban a Kápolna Téri 
Általános Iskolában 2009. május 2. - 2010. március 31. között megvalósított feladatok 
pályázati támogatásból nem elszámolható költségei, illetve a pályázati projekt zárásáig, 2010. 
augusztus 31-ig a pályázat kapcsán még megvalósításra kerülő feladatok költségei a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot terhelik az alábbiak szerint: 

2009. május 2-
2010. március 31. között 
megvalósított feladatok 
pályázati támogatásból 
nem elszámolható 
költségei 

2010. április 1- 2010-
június 30. között 
megvalósításra javasolt 
feladatok pályázati 
támogatásból nem 
elszámolható költségei 

Összesen 

A közbeszerzési eljárások 
kapcsán megkötött 
szerződésekben képzések, 
tanácsadói tevékenységek 

2.914. 110 1. 323. 750 4. 237. 860 

Határozott idejű megbízási 
szerződések a Kápolna Téri 
Általános Iskolában 
szakmai feladatok ellátására 

1.248.676 1.071.337 2. 320. 013 

Proj ektmenedzsment 
költsége 

811. 9031 951.394 1.763.297 

Egyéb tevékenységek: 
Komplex helyzetértékelési 
szaktanácsadói tevékenység 

450. 000 450. 000 

Egyéb tevékenységek: 
Irodaszer beszerzés 

48. 965 - 48. 965 

Egyéb tevékenységek: 
Taneszközök beszerzése 

552.517 - 552.517 

Egyéb tevékenységek: 100. 000 - 100. 000 

1 A 2010. január, február, és március hónapokra vonatkozóan az eredeti költségvetés és eredeti szerződések alapján 
számfejtett bérek, és a jelenlegi támogatási szerződés által biztosított bérek különbözete. 
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Projektnyitó konferencia 
Egyéb tevékenységek: Erdei 
iskola jírogramhét 

600. 000 - 600. 000 

Összesen 6. 726. 171 3.346.481 10. 072. 652 

A mindösszesen 10.072.652 Ft fedezetéül a 2010. évi költségvetés 15. sz. mellékletében 
szereplő pályázatok önrésze sor keretösszege nyújt fedezetet. 
Egyben felkéri a polgármestert a TÁMOP-3.1.4-08/1 -2009-0007 azonosító számú pályázati 
program kapcsán megkötött módosított támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a 
bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal és átcsoportosításokkal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Ronyecz Róbert 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Herczeg Katalin projektmenedzser 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: Az V/18/68/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

1072/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 
valamennyi közoktatási intézmény pedagógiai programjának esélyegyenlőségi szempont 
szerinti, szakértő segítségével történő felülvizsgálatát, és fenntartói jóváhagyásra történő 
előterjesztését 2008. december 31-éig. 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné főosztályvezető 
HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 06. 30., 2010. 02. 18. 

Intézkedés: A képviselő-testület a 2010. március 18-ai ülésén a 754/2010.(111.18.) számú 
határozatával jóváhagyta az esélyegyenlőségi szempontok szerinti 
felülvizsgált pedagógiai programokat A képviselő-testületi határozatról az 
érintett intézmények vezetőit írásban értesítettük. 

1678/2008. (XI. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a HEFOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Dél-pesti 
Régióban" projekt eredményeinek 2013. március 1-jéig támogatási szerződésben vállalt 
kőbányai fenntarthatósága érdekében az intézményi implementációt (tanultak felhasználása, 
az intézményi pedagógiai programba való beillesztése, a HEFOP 3.1. központi programban 
kifejlesztett új tartalmak és pedagógiai eszközrendszer meghonosítása) valamennyi a 
projektben részt vett intézmény vezetője biztosítsa intézményében. 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 

Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szabó Péterné főosztályvezető 

Intézményvezetők 

Intézkedés: A projekt eredményeinek 2013. március 1-jéig támogatási szerződésben 
vállalt intézményi implementációját valamennyi, a projektben részt vett 
intézmény vezetője folyamatosan biztosítja intézményében. 

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

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A megszüntetéssel kapcsolatos felmérések és szükséges egyeztetések elvégzése 
megtörtént A képviselő-testület a 2010. március 18-ai és az április 20-ai 
ülésén döntött a Kápolna téri Általános Iskola megszüntetéséről, a jogutód 
kijelöléséről, és a megszüntetéssel, körzetmódosítással kapcsolatos 
intézkedésekről. 

871/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete István 
Általános Iskolát, a Harmat Általános Iskolát, a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvodát, a Szent László Általános Iskolát, a Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, továbbá a Szervátiusz Jenő Általános Iskolát jelöli meg 
arra az esetre, ha a szülő nem akarja a jogutód nevelési-oktatási intézménybe járatni 
gyermekét. Az átiratkozásokat az Oktatási és Közművelődési Főosztály koordinálja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testületi határozatról az érintett intézmények vezetőit írásban 
értesítettük. 

888/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Lukasz Sándor 
közalkalmazotti jogviszonyának korengedményes nyugdíjazással történő megszüntetését 
engedélyezi. 
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Egyben felhatalmazza a Szent László Általános Iskola igazgatóját az előterjesztésben jelzett 
jogszabályoknak megfelelő bejelentések megtételére és a megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 
Menyhárt Sándor igazgató 

Intézkedés: A képviselő-testületi döntésről az intézmény vezetőjét írásban értesítettük. A 
Gazdasági és Költségvetési Bizottság 111/2010. (IV. 15.) számú döntése 
alapján a nyugdíjazás fedezetére az előirányzat módosítása az 
V/18/102/2010, ügyiratszámon megtörtént 

Polgármesteri Kabinet 

356/2009. (III. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a KEOP-
3.3.1 kódszámú erdei iskola hálózat infrastrukturális pályázaton a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 
fejlesztési feladataival. 
Egyben felkéri a polgármestert a pályázattal kapcsolatos műszaki feladatok előkészítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A műszaki dokumentáció elkészült. A pályázat benyújtásra került, jelenleg 
elbírálás alatt áll 

71/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-2009-
5.1.1/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésével, a pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS-RVI Konzorciumot bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert, 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Mozsár Ágnes főépítész 

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll 
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772/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon 
szándékát, hogy részt kíván venni a Budapest X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt 
egészségügyi intézmény-együttes létrehozása érdekében a KEOP-2009-5.3.0. kódszámmal 
megjelent "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázaton. 
A pályázat teljes költségét - a képviselő-testület korábbi döntése értelmében - 480 M Ft max. 
összeg erejéig fejlesztésű célú hitelből biztosítja azzal, hogy a hitel összegének európai uniós 
forrás bevonásával történő csökkentése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatot adja be, az ehhez szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket pedig tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

971/2010. (IV.20.) 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 két darab pályázat benyújtásával a KEOP-
2009-5.3.0/A kódszámmal megjelent Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése c. pályázaton az alábbiak szerint: 

• az 1. pályázat: Harmat u. Általános Iskola, amely pályázat megírásával az RVI 
Magyarország Kft-t bízza meg. 

• a 2. pályázat: Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, 
valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos Óvoda és Fecskefészek 
Bölcsőde, amely pályázat megírásával az RVI Magyarország Kft.-t 
bízza meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

975/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzat KMOP-2009-2.1.2 kódszámú, „kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című 
pályázati felhívásra benyújtott, a X. kerület Fehér út - Albertirsai köz -Albertirsai út vonalát 
érintő kerékpárút építés célú nyertes pályázatához kapcsolódó Együttműködési Szerződést 
jóváhagyja. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
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Intézkedés: Az együttműködési szerződés megkötésre került 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

1122/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok és közalapítványok 
működéséről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy szervezzen frakciók közötti egyeztetést a képviselő
testület által alapított alapítványok és közalapítványok átszervezésével kapcsolatban 
(törvényes működés helyreállítása, összevonás, célmeghatározás tekintetében), és az ott 
elhangzottak figyelembevételével tegyen javaslatot. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert irodavezető 

Intézkedés: A 2010. február 22-én megtartott frakcióvezetői értekezleten megtörtént az 
egyeztetés a képviselő-testület által alapított alapítványok és közalapítványok 
átszervezésével kapcsolatban. A képviselő-testület 2010. április 20-ai és 
május 20-ai ülésének napirendi pontjai között szerepeltek az alapítványok és 
közalapítványok helyzetének rendezését tartalmazó előterjesztések. 

1123/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület által alapított alapítványoknál és közalapítványoknál tapasztalt 
hiányosságok miatt az érintettek felé tegyen kezdeményezést az összeférhetetlenség 
megszüntetésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert irodavezető 

Intézkedés: Az eltelt időszak alatt több alkalommal előterjesztésre került az 
összeférhetetlenség megszűntetését célzó képviselő-testületi anyag. Az 
ennek megfelelő végleges döntés a 2010. május 20-án megtartott képviselő
testületi ülésen történt meg. 

939/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 2010. évi 
támogatására, melynek célja a kerület értékeinek megőrzése, az épített és természeti környezet 
védelme, valamint a kőbányai lakosság részére végzett tevékenység érdekében benyújtott 
konkrét programok és működési célok támogatása. (A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 5. sz. 
mellékletét képezi.) 
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A pályázatok értékelésével és a rendelkezésre álló pénzügyi keret cél szerinti elosztásával a 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságot bízza meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy László bizottsági elnök 

Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A pályázat közzététele megtörtént. Az előírt határidőig - 2010. május 14. 12 
óráig - 10 pályázó adta be kérelmét, melyről a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság a következő ülésén dönt. 

940/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya 
u. 31.) a helyi szociálpolitikai és humánpolitikai feladatok hatékonyságának növelése, a 
társadalmi szolidaritás és esélyegyenlőség erősítésére, a helyi önkormányzati szociális 
ellátórendszer kiegészítése céljából, valamint a helyi civil szervezetekkel kapcsolatos 
önkormányzati feladatok elősegítése érdekében, határozatlan időre együttműködési 
megállapodást köt. 
Egyben felkéri a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina 

Bajtek Mihályné 
Hajdú Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A megállapodás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú 
Alapítvány között elkészült, az összeg átutalása 2010. május 20-án 
megtörtént. 

947/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 1105 
Budapest, Ihász u. 24. sz. alatti sporttelep 2 db műfüves pályájának, valamint tornatermének 
térítésmentes használatát a László SC (1102 Budapest, Állomás u. 21.) részére a 2010. május 
29-én és 30-án 9 órától 21 óráig megrendezendő Kőbányai Tömegsport Napok rendezvény 
lebonyolítása céljára azzal, hogy az ügyeleti díjat a László SC biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Magyari László S.C. elnök 

Intézkedés: A Kőbányai Tömegsport Napok rendezvénye rendben lezajlott. 
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948/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 
Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász u. 26.) 2. sz. 
tárgyalóhelyiségének térítésmentes használatát 2010. április 20-ától határozatlan időre keddi 
napokon 15.00 órától-17.00 óráig a Kőbányai Liget Egyesület (1102 Budapest, Halom u. 
37/b) által szervezett Kőbányai Amatőr Sakk Klub foglalkozásai céljára. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a használat feltételeiről kössön megállapodást a 
Kőbányai Liget Egyesülettel. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A helyiséghasználatra vonatkozó megállapodás a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Liget Egyesület között 
megtörtént. 

950/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Alapítvány (2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3.) „Vidám Gyermeknap" 
című a Fővárosi Nagycirkuszban 2010. május 28-án (pénteken) tartandó segélykoncertjére 
100 db jegy megvásárlására bruttó 150.000,-Ft támogatást biztosít - megállapodás keretében 
- a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből. 
A megvásárolt jegyek a kőbányai általános iskolák hátrányos helyzetű tanulói között kerülnek 
kiosztásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné és 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A megállapodás a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány között elkészült, a 100 db jegy a 
Fővárosi Nagycirkusz előadásaira szétosztásra került a kerületi általános 
iskolák hátrányos helyzetű tanulói között. Az V/18/86/2010, ügyiratszámon 
az előirányzat módosítása megtörtént. 

953/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Gyűrű 
Közhasznú Egyesület (1055 Budapest, Szent István körút 1.) részére a 2010. évi egyesületi 
tagdíj címen bruttó 50.000,-Ft összeget biztosít a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a tagsági díj összege a következő évtől kerüljön 
betervezésre a költségvetésbe. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Hajdú Péter főosztályvezetők 
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Intézkedés: Az V/18/82/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása, valamint 2010. 
május 26-án a tagdíj átutalása a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület részére 
megtörtént 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

1347/2009. (VIII. 27.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság részére 2 M Ft-ot biztosít, pénzeszköz-átadással informatikai 
eszközök beszerzésére az „esetlegesen kieső bevételek fedezetére képzett céltartalék" terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: Az előirányzat átcsoportosítása a képviselő-testület 1036/2010(V.20.) számú 
határozatára történő jelentéssel készül el A határozat alapján az összeg 
forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
szolgál, a Rendőrkapitányság ezen összeget továbbra is pénzeszköz-átadással 
informatikai eszközök beszerzésére fordíthatja. 

1651/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1650/2009. 
(X. 15.) számú határozata alapján - felkéri a polgármestert a településőrök alkalmazásával 
kapcsolatos feladatok - pályáztatás, képzés, szakmai oktatás - megszervezésére és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: a támogatás elnyerésétől: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: Hegedűs Károly aljegyző 

Hajnal József osztályvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2009. december 22-én, az IRM által kiírt 
pályázatot elnyerte, 11 fő településőr alkalmazására. A KŐKÉRT Kőbányai 
Non-profit Közhasznú Kft 2010 februárjától folyamatosan töltötte fel az 
engedélyezett létszámot Május hónapig 11 főálláshely került betöltésre. 
A településőrök részére az IRM rendeletben előírt felszerelések biztosítása 
megtörtént. A munkatársak kiválasztása végzettség alapján történt. Munkába 
állásuk előtt egyéni képzésben részesültek. Az oktatás keretében 
megismerkedtek azokkal a fővárosi, illetve helyi rendeletekkel, melyek a 
szolgálat ellátáshoz szükségesek. Május hónapban ismételt szakmai oktatásra 
került sor. A településőrök létszámkeretének betöltése folyamatosan történik. 
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Szociális és Egészségügyi Főosztály 

778-803/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a népjóléti 
igazgatás tárgykörében másodfokú önkormányzati hatósági jogkörében eljárva hozott 
döntései. 
Határidő: 2010. április 30. 

Verbai Lajos polgármester 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület döntéseiről az ügyfelek értesítése a másodfokú 
határozatokkal megtörtént 

900/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító 
felkéri a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 899/2010. (IV.20.) sz. 
határozatban foglaltakkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető 

Intézkedés: Az Alapító Okirat módosítása megtörtént. 

924/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei 
élelmiszer-ellátás biztosítottságára vonatkozóan fennálló felelősségre tekintettel úgy dönt, 
hogy az „Élelmiszer beszerzés 3/2010" tárgyú hirdetmény közzétételével induló 
közbeszerzési eljárás (a korábbi 2, 3, 4, 6. rész vonatkozásában) lefolytatásáig az élelmiszerek 
beszerzését az 1 (sertés és marhahús), a 2(füstölt sertéskészítmények), a 3 (egyéb 
készítmények), a 4(húskészítmények) részkörök, továbbá a 922/2010. (IV.20.) sz. 
határozatban foglaltak alapján az 5(baromfi hús) rész vonatkozásában az intézmények saját 
hatáskörben lássák el. 
Egyben felkéri a polgármestert a felhatalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződések megkötésre kerültek. 
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Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

1003/2009. (V. 26.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „fapótlási 
feladatok" elvégzését felveszi az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervébe 29.000 eFt 
összeggel, és egyúttal felkéri a polgármestert egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 

2009. június 20. 
Verbai Lajos polgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Mozsár Ágnes főépítész 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

HATÁRIDŐ MÓDOSÍTVA 2009. 11.31. 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Intézkedés: A ,Japótlási feladatok" a közbeszerzési tervbe felvételre került Az eljárást 
lefolytattuk, a szerződés megkötése megtörtént 

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. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A képviselő-testület döntése alapján a 2010. évi költségvetésben a kiépítéshez 
szükséges anyagi fedezet biztosításra került. 

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: 

Ft-ban 

Srsz. A beszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(bruttó 
Ft) 

Megjegyzés Forrás 

Egyszerű eljárások 
A tonerek, 
tintapatronok a 
nyomtatókba, és 

2009. év 5.000.000,-Ft 
2010. év 14.000.000,-Ft 
2011. év 14.000.000,-Ft 

Közbeszerzési 
eljárás 
előminősítéssel 

Önkormányzati 
Költségvetés 
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multifunkcionális 
készülékekbe (a 
kizárólagosan 
fénymásolási funkciót 
ellátó berendezéseket 
nem kell e tételekkel 
egybeszámítani), 

2012. év 14.000.000,- Ft 

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

közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. december 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Sövegjártó Ferenc osztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződést megkötöttük. 

1679/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
vezetékes földgáz közös beszerzésének fedezetét a költségvetési rendeletbe foglalva, 
megfelelő határidőben biztosítja. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

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

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A 2010. évi költségvetésben a képviselő-testület döntését követően a szükséges 
fedezet biztosítható. A földgáz közbeszerzése folyamatban van, jelenleg az 
értékelési szakaszban tart. 

1684/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, a Budapest X. kerület Mádi u. 4-6. szám alatti óvoda tornaterme és fejlesztő 
helyiségek megépítése kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítására és lefolytatására. 
Határidő: 2010. január 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A döntést várhatóan a 
júniusi ülésén hozza meg a képviselő-testület. 
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1691/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat dolgozói részére cafetéria rendszerben történő 
ajándék-, kultúra-, étkezési, iskolakezdési utalvány közbeszerzési eljárására" tárgyú 
hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást felveszi a 2009. évi 
közbeszerzési tervbe kiegészítve ezzel a 1006/2009. (V. 26.) számú határozatát, és egyben 
felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 

Budapest Főváros X. kerület 20.000.000.-Ft Egyszerű közbeszerzési 
Kőbányai Önkormányzat eljárás (Kbt. VI. fejezet) 
dolgozói részére cafetéria 
rendszerben történő ajándék-, 
kultúra-, iskolakezdési-, és 
étkezési utalvány beszerzése 
2010. évre 
Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

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

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárást nem indítottuk meg, mert az Önkormányzat 
névértéken megvásárolta az étkezési utalványokat 

1852/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, dolgoztasson ki javaslatot az Emberbarát Alapítványnak a X. kerületben 
végzett tevékenységei gyakorlásához leginkább megfelelő és a környező lakóterületet nem 
terhelő végleges elhelyezésére. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: Az Emberbarát Alapítvány kerületen belüli elhelyezésére a Kőbányai 
VagyonkezelőZrt. vizsgálata alapján két alternatíva merült fel: 
- A jelenleg üresen álló Maglódi úti volt napközis táborban a szükséges 

területek rendelkezésre állnak, új épületek építhetők. A környezet ideális a 
rehabilitációhoz, azonban a műhely és iroda helyiségek elhelyezésére nincs 
elegendő épület Az áttelepítéshez még nem készült költségbecslés. 

- A kerület szabályozási terve alapján a Bp. X. Román utca 6. szám alatti 
épületben ugyancsak elhelyezhető lenne az Alapítvány. A két épületből álló, 
nettó 1211 m2 területen az Alapítvány által végzett tevékenység folytatható. 
Az épületből a lakás- és helyiségbérlők kihelyezése szükséges. A Kőbányai 
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Vagyonkezelő Zrt vizsgálata szerint az épület felújítása és az áttelepítés 
becsült költsége 300 millió Ft 

A Maglódi úti tábor a 2010. évi elidegenítési tervben szerepel, ezért nem lenne 
célszerű a tervezett áttelepítés. 
A Főépítész tájékoztatása szerint a tervezett Kis-Pongrác lakóteleppel 
kapcsolatos pályázat nem teszi szükségessé további helyiségek igénybevételét, 
így az Emberbarát Alapítvány jelenlegi elhelyezése nem szükségszerű, még 
várhatóan 4 évig maradhat a már fennálló használat. 
A júniusi képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepelni fog az 
erről készült előterjesztés. 

1862/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a REM Ingatlan Zrt. (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.) 
közötti - Gergely-lakóparkra vonatkozó - együttműködés lezárásáról szóló 2008. december 
29-én aláírt megállapodástól eláll, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az elállásról 
szóló értesítés megküldése iránt az érintettek részére. 
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az elszámolás érdekében 
vizsgáltassa meg, hogy eredménnyel perbe vonható-e a REM Ingatlan Zrt. (korábban 
Raiffeisen Ingatlan Zrt.), és indítsa meg a korábban felfüggesztett végrehajtást. 
Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

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

Intézkedés: Az üggyel kapcsolatban a képviselő-testület a 2010. május 20-i ülésén 
döntött Az 1157/2010. (V. 20.) számú határozata alapján felkérte a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a REM Ingatlan 
Zrt-vel szembeni peres eljárás, valamint a határozatban szereplő végrehajtás 
megindítása érdekében. 

2052/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja 
a Budapest X. kerület Bogáncsvirág utcában található, 42544/26 helyrajzi számú ingatlanát. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy írjon ki nyilvános licitpályázatot az ingatlan 
értékesítésére, nettó 280.500.000 Ft kikiáltási minimumárral. 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: Tekintettel arra, hogy az ingatlanra nem volt jelentkező, a 2010. májusi 
képviselő-testületi ülésre újra beterjesztettük az ingatlan ismételt 
meghirdetésére vonatkozó javaslatot, melyet a képviselő-testület az 
1156/2010. (V. 20.) számú határozatával elfogadott A későbbiekben a 
végrehajtásról szóló jelentés ennél a határozatnál történik. 
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2057/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006/2009. 
(V.26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorokkal 
kiegészíti: 
Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 
Bp. X. ker., Salgótarjáni úti 
háziorvosi rendelő felújítása 

45.000.000,- Ft Egyszerű közbeszerzési 
eljárás 

Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás várhatóan a júniusi képviselő-testületi ülésen lezárul 

191/2010. (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 eljárást a II. 
rész tekintetében eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert az új eljárás megindítására. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. április 30. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az új közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a szerződéskötés 
megtörtént. 

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

Intézkedés: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya a 
gyalogátkelőhely kialakításával egyetért. A terveket önkormányzatunknak 
kell elkészíttetnie. A költség biztosítása érdekében a júniusi 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság ülésére előterjesztés 
készül. 

17 



774/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzattal arról, hogy az 
Éltes Mátyás Általános Iskola Diákotthon Gyermekotthon és Módszertani Intézmény (1108 
Bp. X. ker. Újhegyi sétány 9-11.) épületét milyen feltételekkel bocsátaná a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A fenti döntésről értesítettük a Budapest Főváros Önkormányzatát, és kértük 
tájékoztatásukat a további lépések megtételével kapcsolatban. A válaszról a 
képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk. 

844/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi út szabályozási vonala felülvizsgálata 
elkészítésének munkáira kiírt pályázat nyertesének az Urbanitas Kft.-t (1111 Budapest, 
Stoczek u. 19. IV. 3.) hirdeti ki. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a Tervezési szerződés megkötésére bruttó 4.937.500,- Ft 
bekerülési költséggel, 2010. augusztus 31-ei teljesítési határidővel. 
Határidő: 2010. május 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént. 

845/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok 
nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és 
közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése 
munkáira kiírt pályázat nyertesének az Urbanitas Kft.-t (1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.) 
hirdeti ki. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a Tervezési szerződés megkötésére bruttó 5.975.000,- Ft 
bekerülési költséggel, 2010. augusztus 31-ei teljesítési határidővel. 
Határidő: 2010. május 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént. 
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850/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére tintasugaras, 
elektrosztatikus és mechanikus nyomtató eszközökbe tonerek, cartridge és cserélhető 
nyomtatófejek beszerzése" tárgyú hirdetmény közzétételével induló általános egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Woss Kft.-t (Székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 98,) 
hirdeti ki az alábbiak szerint: 

1. Ajánlati ár: nettó ajánlati ár (Ft): 19.463.650.-Ft 
bruttó ajánlati ár (Ft): 24.329.563.- Ft 

2. A havi egy megrendelésen felü i megrendelések kiszállítási díja: 0,-Ft 

3. Vállalt kiszállítási idő: 1 nap 

4. Késedelmi kötbér 50 ezrelék Ft/nap 

Egyben felkéri a polgármestert a szállítási keretszerződés megkötésére a szerződéskötéstől 
számított 36 hónap véghatáridővel. 
Határidő: 2010. május 13. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Hegedűs Károly főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént A 2010/743-as számon a közbeszerzéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási lap kiállításra került. 

853/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. 
kerület területén faültetési munkák - fapótlási munkálatok" tárgyú általános egyszerű 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a Főkert Nonprofit Zrt.-t (1073 Budapest, Dob 
u. 90.) hirdeti ki az alábbiak szerint: 

• 1. részre bruttó 12.200.893,- Ft, 
• 2. részre: bruttó 13.674.462,- Ft ajánlati árral, 
• az ültetésre vonatkozólag 2010. december 15. és a fenntartásra vonatkozóan az 

ültetéstől számított 3 év határidővel. 
Egyben felkéri a polgármestert a szállítási szerződéssel vegyes vállalkozási szerződés 
megkötésére az ajánlati felhívásban és a szerződésben rögzített + 20%-os mennyiség 
megrendelésével. 
Határidő: 2010. május 10. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént. A 2010/67l-es számon a képviselő-testület 
döntésének megfelelően a kötelezettségvállalási lap kiállításra került. 
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861/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évben 
végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést tudomásul veszi 
azzal, hogy a 23/2007. (VI.29.) sz. az önkormányzati beszerzések versenyeztetésről szóló 
rendelet versenyeztetési szabályzatának hatálya kerüljön kiterjesztésre az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságokra, valamint az önállóan gazdálkodó és működő 
intézményekre, ezért felkéri a polgármestert, hogy készíttesse elő a rendelet e szerinti 
módosítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Korpái Anita osztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület a 2010. május 20-ai ülésén az 1059-1060/2010. (V. 20.) 
számú határozataival döntött a versenyeztetési szabályzat kidolgozásával 
kapcsolatban. 

892/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 740/2010. 
(111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbi sorral egészíti 
ki: 

Tervezett beszerzés megnevezése Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült 
értéke (nettó) 

Megjegyzés 

II.2.6 23 darab önkormányzati intézményben 
lévő fűtési és használati melegvíz
berendezés rendeltetési céljának 
megfelelő költségtakarékos működéshez 
szükséges üzemeltetési szakfeladatok 

30 000 000 4 éves keret, 
határozatlan 
idejű 
szerződéssel 

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési terv módosítása megtörtént Szakvélemény készítésére kértük 
fel dr. Kalocsai Csilla Valéria hivatalos közbeszerzési tanácsadót. A 
szakvélemény alapján kerülhet sor az eljárás megindítására. 

920/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a (bölcsődei) 
„Élelmiszer beszerzés 2010" (a korábbi 1., 5., 8. rész vonatkozásában) tárgyú hirdetmény 
közzétételével indított közbeszerzési eljárás nyertesének 
1. rész (tej, tejtermék) tekintetében az AURA MILK Kft-t (Székhelye: 1237 Budapest, Vadőr 
u.7.) hirdeti ki az alábbi feltételekkel: nettó 14.987.107.- Ft ajánlati árral, árváltoztatás 
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mértéke (KSH inflációs ráta %-ában): 50 %, fizetési határidő: 30 nap, a szerződés időtartama 
alatt a szezonális, akciós ár követésének mértéke: 100 % 
3. rész (száraz-, konzerv-, és fűszértáru) tekintetében a Natur-Rost Kft.-t (Székhelye: 1211 
Budapest, Farönk u. 1.) hirdeti ki az alábbi feltételekkel: nettó 11.140.322.- Ft ajánlati árral, 
árváltoztatás mértéke (KSH inflációs ráta %-ában): 50%, fizetési határidő: 60 nap, a szerződés 
időtartama alatt a szezonális, akciós ár követésének mértéke: 100%. 
Egyben felkéri a polgármestert a szállítási szerződések megkötésére és ezzel egyidejűleg 
ezen részek tárgykörében jelenleg hatályban lévő keretszerződések felmondására. 
Határidő: 2010. május 17. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 
dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárásban megtörtént eredményhirdetést követően a 
szerződésjogi szignálásra került 

922/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a (bölcsődei) 
„Élelmiszer beszerzés 2/2010" tárgyú hirdetmény közzétételével indított közbeszerzési 
eljárást a 2. részajánlati körben Kbt. 92. § (a) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, és 
egyben felkéri a polgármestert az új hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás 
megindítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 

és 

923/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a (bölcsődei) 
„Élelmiszer beszerzés 2/2010" tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást (a korábbi 2, 3, 4, 6. rész vonatkozásában) Kbt. 92. § (a) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert az új hirdetmény közzétételével 
induló közbeszerzési eljárás megindítására a bölcsődei élelmiszer beszerzés az 1 (sertés és 
marhahús), a 2(füstölt sertéskészítmények), a 3 (egyéb készítmények), a 4(húskészítmények) 
részkörök, továbbá a 922/2010. (IV.20.) sz. határozatban foglaltak alapján az 5(baromfi hús) 
rész vonatkozásában. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezetők 
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Intézkedés; Az élelmiszer-beszerzés eredménytelen részeinek vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárást megindítottuk. 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

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 sikeresen lezajlott, egy pályázó nyújtott be dokumentációt A 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Főváros elővásárlási jogáról történő lemondó 
nyilatkozatára vár, azután esedékes az adásvételi szerződés megkötése. 

906/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítói jogainak 
gyakorlója - felhívja a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői, valamint a zártkörűen 
működő részvénytársaság vezérigazgatói tisztségét egyidejűleg betöltő Fecske Károlyt, hogy 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tegyen írásbeli nyilatkozatot az 
Alapító felé arra vonatkozóan, hogy a két gazdasági társaság közül melyiknél tart igényt a 
2010. január 31. napját követően végzett munkája ellentételezéseként kifizetett 
javadalmazásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató/ügyvezető 

Intézkedés: A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft-ben Fecske Károly ügyvezetői 
jogviszonya megszűnt. 

936/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés 15. sz. mellékletében a céltartalékok között található „Helytörténeti Gyűjtemény 
elhelyezése" soron lévő 38 M Ft-ból 4 M Ft + áfa, azaz bruttó 5 M Ft-ot felszabadít az 
1180/2009. (VI. 18.) sz. határozatában foglalt feladatok megvalósítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 
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Intézkedés: Az V/18/70/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént. A 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztállyal történő egyeztetés tart jelenleg, a 
kifizetés azután várható. 

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 

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 ügyvezető 

Intézkedés: A 2010. évre vonatkozó bérleti szerződés aláírásra került. 

918/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 916-917/2010. 
(IV.20.) sz. határozatok alapján - 2010. április 20-ai hatállyal a Kőbánya-Gergely Utca 
Ingatlanfejlesztő Kft. Alapító Okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Egyben felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Újházi István ügyvezető 

Intézkedés; Az alapító okirat módosítása a változásbejegyzési kérelemmel együtt 
beadásra került a Cégbíróságra. 
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Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 

926/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát jóváhagyja. 
Egyben felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győrffy László ügyvezető 

Intézkedés: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata aláírásra került, az Alapító Okiratban 
történt változások bejelentése és annak bejegyzése a Fővárosi Bíróságon 
folyamatban van. 

928/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média 
és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. május 1-i programjaira tett javaslatát jóváhagyja, és a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. részére a programhoz tartozó marketing, reklám 
költségeire összesen 3.395 eFt + áfa összeget biztosít, melynek forrását az alábbiak szerint 
határozza meg: 

• 2.800.000,-Ft + áfa összeget a 2010-es költségvetésének a Polgármesteri 
Hivatalnál erre a célra tervezett összegéből, a további 

• 195.000-,Ft + áfa összeget a 2010-es költségvetésének a Polgármesteri 
Hivatalnál a március 15-i rendezvényre tervezett maradvány összegéből és 400 
eFt + áfa összeget a Szent László Napok költségvetési sorából. 

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításokhoz a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Győrffy László ügyvezető 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A 2010. május 1-jei rendezvény lebonyolítása megtörtént, a költségeire 
biztosított forrásról a számlákat átutalás céljából a Polgármesteri Kabinetnek 
megküldtük. Az átutalás megtörtént. A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
jelentése szerint az előirányzat módosítva lett az V/11/27/2010. 
ügyiratszámon. 

KŐKÉRT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 

1705/2009. (X. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1704/2009. 
(X.15.) számú határozatában biztosított - parkgondozói és gépkezelői OKJ-s szakképzésben 
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résztvevő, a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. alkalmazásában álló roma 
származású dolgozók továbbfoglalkoztatása munkaszerződésük 2 éves, határozott idejű 
meghosszabbításával történjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A parkgondozói OKJ-s szakképzés eredményes vizsgákkal befejeződött A 
munkaszerződések 2 éves határozott idejű meghosszabbítása megtörtént. 

1800/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az 
intézményi közcélú foglalkoztatás 2009. április l-jétől 2010. március 30-áig terjedő 
időszakára meghatározott 80 fős létszámkeret megemelését 48 fővel a 2009. december hótól 
2010. március hóig terjedő időszakra a 349/2009. (III. 19.) sz. határozat szerinti eredeti 
102.385.000,-Ft költségelőirányzat erejéig. 
Határidő: folyamatos 2010. március 31 -éig 
Felelős: Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: Az intézményi közcélú foglalkoztatás létszáma 2009. december és 2010. 
március időtartam alatt 84 -106 fővel valósult meg. 
A 2009. április l-jétől 2010. március 31-ig tartó foglalkoztatási évben a 
102.385.000,- Ft összegű előirányzatból 80.645.042 Ft összegű tényleges 
kiadás valósult meg. 

812/2010. (111.25.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 25-
ei hatállyal jóváhagyja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, valamint a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között - a 
térfigyelő rendszer működésének biztosításáról, határozatlan időre - létrejött Együttműködési 
Megállapodás IV. fejezete 18. pontjának első francia bekezdésének alábbiak szerinti 
módosítását: 

- vezető térfigyelő és térfigyelők részére összesen: napi 5főx 2x12 órára 1.276,-Ft/óra, 
Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
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: A képviselő-testület a májusi ülésén újratárgyalta a költségnövekedés 
forrásbiztosítását. Az 1035/2010. (V. 20.) számú határozatában döntött az 
Együttműködési Megállapodás IV. fejezete 18. pontja harmadik francia 
bekezdésének módosításáról. A későbbiekben a végrehajtásról szóló jelentés 
az 1035/2010. (V. 20.) számú határozatnál történik. 
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Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

890/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozó 
orvosokkal a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatban kötött Egészségügyi ellátási és 
Használatba adási szerződéseket közös megegyezéssel úgy módosítja, hogy a szerződésekben 
megnevezett "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala" 
helyett a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megnevezés szerepeljen. (Az egészségügyi 
ellátási szerződés-módosítás és a használatba adási szerződés-módosítás a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékleteként olvasható.) 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Intézkedés: A szerződés módosítások elkészültek, az orvosoknak kiküldésre kerültek, 
folyamatosan érkeznek vissza. 

952/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete havi 80 e Ft-tal 
támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítványt (1102 Budapest, Liget u. 10.) azzal a 
kikötéssel, hogy a képviselő-testület következő ülésére kerüljön beterjesztésre az 
Alapítvánnyal kötendő átdolgozott együttműködési megállapodás-tervezet. 
Határidő: 2010. május 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: Az Alapítvánnyal kötendő átdolgozott együttműködési megállapodás-tervezet 
a képviselő-testület júniusi ülésének napirendi pontjai között szerepel. 

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca - Sibrik Miklós 
utca - Gergely utca - Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó 
vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés 
formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg. 
Határidő: 2008. augusztus 15. 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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Intézkedés: A szakhatósági állásfoglalások beérkezése után építési engedély módosítási 
kérelem kerül beadásra. 

1238/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött, a Bp. Maglódi út 42518/41 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződést - közös megegyezéssel - 2008. augusztus 28-i hatállyal 
felbontja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által az 
előterjesztésben jelzett, a bérleti szerződés alapján fennálló 56.425.067 forint összegű 
követelése jogosságának kivizsgálásáról intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A témában a következő' képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül. 

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, 41955/1/A/5 hrsz-ú, 14,61 
m2 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.(VI.19.) határozatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A társasházban sajnálatos módon két tulajdonos is elhunyt a közelmúltban, 
így amíg a hagyatéki eljárás nem zajlik le, addig nincs nyilatkozatképes 
örökös. A szerződés ügyvédi előkészítése megtörtént 

1380/2008. (IX. 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 Budapest, X. kerület 41446 hrsz.-ú ingatlanon található 4 db 
lakásban lakó család elhelyezésénél maximum a jelenlegi lakások értékét vegye figyelembe, s 
ez alapján az elhelyezés pontos költségének meghatározásával és a forrás megjelölésével 
ismételten terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé. Az elhelyezésnél tartsa szem előtt az 
alábbiakat: 

• tisztességes lakáscsere, 
• értékarányos lakásár, 
• a tél előtt a legszükségesebb, lakhatási feladatok biztosítása. 

Amennyiben nem sikerül a megállapodás létrehozása, a képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy bírósághoz fordul a helyzet rendezése, az értékarányos megoldás érdekében. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A négy család közül hárman elfogadták a társaságunk által felajánlott 
lakást, a 4. bérlő esetében az utolsó lakás felajánlás elfogadása vagy peres 
eljárás megindítása várható. 

1388/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-
Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a Gergely utca - Sibrik Miklós út - Harmat utca 
által határolt területen kialakítandó közparkra vonatkozó fejlesztési koncepciót a vitában 
elhangzottaknak megfelelően egészítse ki, s az új előterjesztésben a jelenlegi parkoló 
közösségi hasznosítására is tegyen javaslatot. (A koncepció a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletét képezi.) 
Határidő: 2008. október 16. 
Felelős: Győri Dénes alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Fecske Károly ügyvezető 

Intézkedés: A témában a képviselő-testület által létrehozott „Munkacsoport" tesz 
javaslatokat, azonban tudomásunk szerint a munkacsoport nem ülésezett az 
elmúlt időszakban. 

719/2009. (V. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Budapest X., Bihari utca 8/c. szám alatti ingatlan 
földszintjén elhelyezkedő „műhely" megjelölésű ingatlanra kössön ingyenes használati 
szerződést a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel. 
Továbbá felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a felújítás alapját 
képező terveket a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével egyeztetve 
módosítsák a feladatellátás követelményeinek megfelelően, a tervezett költségkeret növelése 
nélkül. 
A képviselő-testület egyidejűleg visszavonja a 390/2008. (III. 20.) és a 391/2008. (III. 20.) 
számú önkormányzati határozatait. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Hancz Sándor ügyvezető 

Intézkedés: A használati szerződés aláírás alatt van. 

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 
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Intézkedés: A szobor készítője időközben elhunyt. A júniusi képviselő-testületi ülésre új 
előterjesztés készül. 

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 Szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport a szobor 
állításával és a helyszín kiválasztásával kapcsolatos tájékoztatását és 
határozati javaslatait a 2010. júniusi testületi ülésre terjeszti elő. 

1084/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légi Igazgatóságánál, 
hogy Kőbánya vonatkozásában elkészített övezetkijelölési dokumentáció jóváhagyási eljárása 
kerüljön felfüggesztésre az új jogszabály hatálybalépéséig, továbbá azt, hogy az 
övezetkijelölési dokumentáció átdolgozása az önkormányzati szakértők bevonásával 
történjen. 
Határidő: az új jogszabály hatálybalépése 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

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

Intézkedés: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légi Igazgatósága felé továbbítottuk a 
képviselő-testület határozatát Azóta fejlemény nincs az ügyben. 

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

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A határozatban megítélt összegek felhasználása folyamatban van. 

1889/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - az 1664, 1668-
70, 1672, 1674/2009. (X.15.) számú, valamint az 1888/2009. (XI. 19.) számú határozatai 
alapján - a „Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra" tárgyú, közösségi értékhatárt elérő 
nyílt közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint felveszi a 2009. évi közbeszerzési tervbe, 
kiegészítve ezzel a 1006/2009. (V.26.) sz. határozatát.  
Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 

Kedvezményes 
hitelfelvétel 
beruházásokra 

1.170.000.000,-Ft Közösségi értékhatárt elérő 
nyílt közbeszerzési eljárás 

A képviselő-testület a döntéssel egyidejűleg az 1676/2009. (X. 15.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges tárgyalások 
és a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: azonnal 

közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2010. január 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

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

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás első szakaszáról a döntést 2010. május 27-i ülésén 
meghozta a képviselő-testület. Ez alapján a második szakasz megindult. 

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: Az egyedi nyílászárók elkészültek, a munkálatok várhatóan 10 napon belül 
befejeződnek. 
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77/2010. (I. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Szobrok és emlékhelyek állításával megbízott munkacsoportot, hogy az 1848-as emlékhely 
állításával kapcsolatos pályázatot 2010. április 30-ig írja ki, és értékelje. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Nagy László, a munkacsoport vezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezetők 

Intézkedés: A Szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoport az 1848-as 
emlékhely állításával kapcsolatos tájékoztatását és határozati javaslatait a 
2010. júniusi testületi ülésre terjeszti elő. 

185/2010. (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 eljárást 
a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottságának D.821/11/2009. sz. az eljárást 
lezáró döntés megsemmisítéséről hozott határozata, valamint a Kbt. 92. § g) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy új közbeszerzési eljárást folytasson le a foglalkozás
egészségügyi ellátás biztosítása érdekében, s annak eredményes lezárásáig a jelenlegi 
szolgáltatást végzőkkel hosszabbítsa meg a szerződéseket. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, várhatóan a júniusi 
képviselő-testületi ülésen döntés születik. 

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 
szakági (közlekedési, környezetvédelmi, zöldfelületi, közmű) alátámasztó 
munkarészekkel 
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Ezt követően, és az FSZKT módosítása után a tervdokumentációt az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIL 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. 

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: Az egyszeri 500.000 Ft-os összeg befizetésre került, a társasház a 
részletfizetési megállapodás megkötésére vár. 

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 pályázati kiírás addig nem valósulhat meg, míg a lakók nyilatkozatot nem 
tesznek másik lakás elfogadása tárgyában. 

696/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -a 695/2010. 
(III. 18.) sz. határozatára figyelemmel - felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a 
tervezést a „C" változatnak megfelelően, az érintett intézmények (Gyöngyike Óvoda, 
Gyöngyike Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona) és Főosztályok (Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, Oktatási és Közművelődési Főosztály) vezetőivel egyeztetve 
folytattassa, illetve készíttesse el a tetőfelújítás, az intézmények hiányzó helyiségeinek 
biztosítása, bővítése kialakítása, valamint emeletráépítése engedélyezési terveit. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fecske Károly 
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Intézkedés: A határozatban leírt munkálatokra vonatkozó tervezési munkálatok 
elkészítése tart jelenleg. 

765/2010. (111.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Eless-Szín Alkotó-
és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. III. 17.) 
részére 2.581.250,-Ft összegű (2.065.000,-Ft + 25% áfa) támogatást biztosít a 2010. 
december 31-ig a Pataky Művelődési Központban tartandó 33 előadásból álló programsorozat 
lebonyolításához, melynek forrásaként a képviselő-testület - kulturális rendezvények 
támogatására szolgáló - működési célú céltartalékát jelöli meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: Az Oktatási és Közművelődési Főosztály a határozat módosítására 
előterjesztést készített a képviselő-testület júniusi ülésére. 

879/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kápolna Téri Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) 
megszüntetésével, illetve beolvasztásával kapcsolatos további előirányzat módosításról a 
következő tanévi változásokkal egy időben intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 

Intézkedés: Az előirányzatok rendezése a következő tanévi változásokkal kapcsolatos 
előterjesztés képviselő-testületi elfogadását követően fog megtörténni. 

881/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kápolna Téri Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) 
megszüntetésével, a jogutód Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános 
Iskolának (1105 Budapest, Bánya utca 32.) történő átadásával kapcsolatos leltározást, az átadás
átvételt készíttesse elő. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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Székely Zsuzsanna 
Damó Éva igazgatók 

Intézkedés: 2010. május 21-én az iskola megküldte selejtezési igényét. A selejtezési 
bizottság kijelölésre került. A leltározás végrehajtásának határideje 2010. 
július 01. 

882/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Kápolna tér közlekedési csomópontjának kialakítására folytassa le a 
szükséges egyeztetéseket, és kezdjen tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával a 
tömegközlekedés javítása érdekében. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Intézkedés: A Kápolna téri közlekedéssel kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzatot 
levélben megkerestük. 

887/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 886/2010. 
(IV.20.) sz. határozatban megfogalmazott munka bonyolításával a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-t bízza meg 9% + áfa (1.080.- e.Ft + áfa), összesen 1.350 eFt összegért, melynek 
forrásaként a képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretét jelöli meg. 
Egyben felkéri a polgármestert a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő megbízási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Fecske Károly vezérigazgató 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Intézkedés: A szerződéskötés előtti egyeztetés az elvégzendő munkák pontosításáról 
folyamatban van. Az V/18/79/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása 
megtörtént. 

904/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a 
KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát - a köztulajdonba álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja, egyben felkéri az 
ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hancz Sándor ügyvezető 
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Intézkedés: A módosított Alapító Okirat aláírás alatt van. 

932/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, belterület 42526/215 hrsz.-ú, természetben a Budapest X., Bogáncsvirág u. 8/A szám 
alatti ingatlanrész területi eltérésének értékeként Janovics László részére 980.000,-Ft összeget 
biztosít a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére, kártalanítás 
jogcímén. 
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy Janovics László javára 267/2448 tulajdoni hányad kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 

Intézkedés: A megállapodást elkészítettük, aláírása 2010. június 1-jéig megtörténik. Az 
ingatlan nyilvántartásba történd' átvezetése folyamatban van. Az 
V/18/106/2010, ügyiratszámon az előirányzat módosítása megtörtént. 

937/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy adjon ki meghatalmazást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére arra 
vonatkozólag, hogy az Önkormányzat helyett és nevében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
Halom u. 42. telephelyen történt káreseményhez kapcsolódó biztosítási ügyben az 
Önkormányzat helyett és nevében teljes körűen eljárjon. A teljes körű eljárás vonatkozik a 
263.778,- Ft kártérítési összeg Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által történő felvételére is. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a meghatalmazás Polgármester úr részéről 
történő aláírására vár. 

941/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
kezdeményezi a bíróságon a Fővárosi Bíróság 9.PL69.088/1992. sz. 1992. július 15-i 
végzésével 3235. sorszám alatt nyilvántartásba vett Reménysugár Alapítvány a 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján történő - megszűntetését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 
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es 

943/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint alapító kezdeményezi a 
bíróságon a Fővárosi Bíróság 1996. május 6-án kelt ll.Pk. 61705/95/5. sz. végzésével 6124. 
sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbányai Kulturális-oktatási Közalapítvány a 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján történő - megszűntetését, valamint a Kőbányai 
Kulturális-oktatási Közalapítvány az OTP Nyrt.-nél vezetett 11710002-20083186 sz. 
bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli 
vagyona a Kulturális és Oktatási Bizottság költségvetésébe kerülését, melyet kőbányai 
kulturális és oktatási célok támogatására kell fordítani. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

és 

945/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító 
kezdeményezi a bíróságon a Fővárosi Bíróság 9.Pk.66865/l. sz. végzésével 1991. október 30-
án 2259. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány a 
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján történő - megszűntetését, valamint a 
Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány az OTP Nyrt.-nél vezetett 11710002-20009946 
sz. bankszámláján - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - megmaradt pénzbeli 
vagyona a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság költségvetésébe kerülését, melyet 
kőbányai környezetfejlesztési és környezetvédelmi célok támogatására kell fordítani. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Intézkedés: A megszüntetéssel kapcsolatos iratokat dr. Szekfü Gábor ügyvéd készíti elő, 
ezt követően a polgármester aláírásával kerülnek a Fővárosi Bíróságra. 

949/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Péter Cerny 
Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért „Kiemelkedően Közhasznú Szervezet" (1083 
Budapest, Bókay János u. 53.) kérelmére a speciálisan felszerelt rohamkocsi biztosítása 
költségeihez bruttó 50.000,-Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Hajdú Péter főosztályvezetők 

Intézkedés: A megállapodás aláírása folyamatban van. Az V/18/85/2010, ügyiratszámon 
az előirányzat módosítása megtörtént. 
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952/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Onk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete havi 80 e Ft-tal 
támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítványt (1102 Budapest, Liget u. 10.) azzal a 
kikötéssel, hogy a képviselő-testület következő ülésére kerüljön beterjesztésre az 
Alapítvánnyal kötendő átdolgozott együttműködési megállapodás-tervezet. 
Határidő: 2010. május 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Intézkedés: Az együttműködési megállapodás-tervezet a júniusi testületi ülésre kerül 
beterjesztésre. 

962/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul dr. 
Bereczky Endre orvos, közéleti személyiség emlékére emléktábla elkészíttetéséhez, 
felszereltetéséhez, valamint avatásához. A költségek a polgármesteri tartalékkeretből kerülnek 
kiegyenlítésre, egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Intézkedés: Az emléktábla elkészítésének engedélyezése folyamatban van. 

964/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1 -2009-0007 azonosító számú pályázati projekt megvalósításához 
lefolytatott közbeszerzési eljárások kapcsán megkötött 3 szerződésben (l.Civitas Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltatási Intézet: folyamat tanácsadói szolgáltatás; 2. ÖNKONET Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft: képzési szolgáltatás; 3. ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft: mentori, 
tanácsadói szolgáltatás) foglalt feladatok elvégzése a következők szerint történjen: 
A pályázati projektben továbbra is részt vevő, és 100%-ban támogatott 4 db intézményben, 
valamint a Kápolna téri Általános Iskola helyett a Bem József és a Kada Mihály Altalános 
Iskolákban történjen meg a szerződésekben foglalt feladatok megvalósítása. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
303. §-ban foglalt feltételek együttes megléte esetén az eljárás eredményeként megkötött 
szerződéseket módosítsa, és jelentessen meg erről hirdetményt a Kbt. 307. §-a szerint, 
valamint tegye azt közzé az Önkormányzat honlapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Herczeg Katalin projektmenedzser 

dr. Ronyecz Róbert 
dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 
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Intézkedés: A közbeszerzési szerződések módosítása és a határozatban foglaltak 
végrehajtása folyamatban van. 

965/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú pályázati programban a Kápolna Téri 
Altalános Iskolában született, a tanulók közvetlen érdekeit szolgáló határozott idejű megbízási 
szerződésekben vállalt feladatok 2010. június 30-ig megvalósuljanak. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett főosztályvezetők 
Herczeg Katalin projektmenedzser 

és 

966/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú pályázati projekt 3 fős 
projektmenedzsmentjére vonatkozóan a 2010. január, február és március hónapokra 
vonatkozóan, az eredeti pályázati költségvetés és eredeti szerződések alapján számfejtett 
béreket a projektmenedzsment tagjainak ne kelljen visszafizetniük a támogatási szerződés 
módosításának következtében. 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Ronyecz Róbert 
Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Herczeg Katalin projektmenedzser 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

es 

967/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú pályázatban részt vevő 
projektmenedzsment 3 tagjának a támogatási szerződés módosítása miatt lecsökkent bére 
2010. április 1-től a projekt befejezéséig, tehát 2010. augusztus 31-ig kerüljön kiegészítésre 
oly módon, hogy az eredeti bér 4/5-e kerüljön számukra számfejtésre a következők szerint: 

Eredeti bér 4/5-e/hó Lecsökkent bér és a 4/5 közötti 
különbség x hó 

proj ektmenedzser 129. 203+ 
34. 885 

5 hónapra: 
281.016+ 
75. 874 

proj ektasszisztens 65. 627+ 
17.719 

3 hónapra: 
88. 882+ 
23. 998 

pénzügyi vezető 114.846+ 
31.009 

3 hónapra: 
149.539+ 
40. 376 

Összesen: 519.437+140.248 
Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgz ümester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Herczeg Katalin projektmenedzser 

és 

968/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú pályázatban részt vevő pénzügyi 
vezető eredetileg 2010. július l-ig megkötött megbízási szerződése kerüljön 
meghosszabbításra 2010. augusztus 3 l-ig, a projekt befejezéséig. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályvezetők 
Herczeg Katalin projektmenedzser 

Intézkedés: A határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van. 

977/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a kerület épített és természeti öröksége fennmaradását szolgáló helyi 
értékvédelmi rendelettervezet elkészíttetésére, valamint az azzal összefüggő értékvédelmi 
pályázattervezet elkészíttetésére, s majd ezt követően kíván dönteni a Budapest X. kerület 
Hölgy utca 16. szám alatti, fővárosi védelem alatt álló épület homlokzat- és tetőfelújítási 
munkálatainak támogatásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Mozsár Ágnes főépítész 

dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A rendelettervezet elkészítése folyamatban van. A Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság májusi ülésén tájékoztatást kapott a 
rendelettervezetről. 

978/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy 
Zsilinszky Kórház és a területileg ellátási területéhez tartozó X. és XVII. kerületek 
önkormányzatai által közösen létrehozandó elektronikus informatikai rendszert, amely a két 
kerület házi orvosi és gyermek orvosi rendelőit a kórházzal és a szakrendelőkkel összeköti. 
Egyben felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a meglévő rendszer bővítésének 
lehetőségét, készíttessen felmérést az igényekről és lehetőségekről, valamint vizsgáltassa meg 
ennek anyagi vonzatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
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Intézkedés: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat felkérte Dr. Papp Lászlót, a Bajcsy 
Zsilinszky Kórház volt főigazgatóját, hogy készítsen előzetes felmérést az 
összeköttetés lehetőségeiről, kivitelezhetőségéről annak a ténynek az 
ismeretében, hogy a kórház a mai napig nem tudja biztosítani a saját 
szakrendelőjéből történő adatlekérést sem. 
A válasz dr. Papp Lászlótól megérkezett, melyben leírja, hogy jelenleg az 
alapellátás - kórház számítógépes összeköttetés nem oldható meg. Feltétlenül 
meg kell várni, hogy a kórház hogyan biztosítja a saját szakrendelőjével való 
összeköttetést és utána visszatérni ezen kérdés megoldására. Addig a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat felmérést készít az igényekről, a 
programok összehangolhatóságáról a Meditcom NautiCom rendszerrel, mert 
a meglévő rendszer ilyen irányú bővítése nem lehetséges. 

Dr. Papp Lászlónak, valamint Váradi Lászlónak, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
informatikai osztályvezetőjének a vizsgálattal kapcsolatos válaszlevele a 2. számú 
mellékletben található. 

979/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Tahin Olga (1101 
Budapest, Hungária krt. 5-7. V. ép. II. Ih. VII/1.) ellátására ellátási szerződést köt a Juhász 
Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel (2162 
Őrbottyán, Kvassay telep 1.) 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra. A 
térítési díj összege január, február hónapra 2912,- Ft/fő/ellátási nap, tehát 87 360,- Ft/fő/hó, 
március-december hónapra 3247,- Ft/fő/ellátási nap, tehát 97 410,- Ft/fő/hó. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Intézkedés: A szerződés aláírása folyamatban van. 

1012/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
székhellyel/telephellyel működő kisvállalkozások támogatására 2010. évi költségvetésében a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére 30 millió forintot biztosít 
azzal, hogy a 30 millió forint felhasználásának normatív feltételek kidolgozását tartalmazó 
előterjesztés kerüljön a képviselő-testület elé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Korpái Anita osztályvezető 

Intézkedés: A képviselő-testület júniusi ülésére a javaslatot beterjesztjük. Az előirányzat 
átcsoportosítás a javaslat elfogadása után végrehajtható. 
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HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) 
1122/2007.(IX.20.) 1123/2007.(IX.20.) 1072/2008.(VI.19.) 
1678/2008.(XI.20.) 356/2009.(111.19.) 1003/2009.(V.26.) 
1139/2009.(VI.18.) 1347/2009.(VIII.27.) 1511/2009.(IX.24.) 
1620/2009.(X.15.) 1651/2009.(X.15.) 1679/2009.(X.15.) 
1679/2009.(X.15.) 1684/2009.(X.15.) 1691/2009.(X.15.) 
1705/2009.(X.15.) 1800/2009.(XI.19.) 1852/2009.(XI.19.) 
1862/2009.(XI.19.) 2052/2009.(XII.17.) 2057/2009.(XII.17.) 
71/2010.(1.21.) 116/2010.(11.15.) 191/2010.(11.15.) 
202/2010.(11.15.) 214/2010.(11.15.) 218/2010.(11.15.) 
220/2010.(11.15.) - 772/2010.(111.18.) 
774/2010.(111.18.) 778-803/2010.(111.18.) 812/2010.(111.25.) 
844/2010.(IV.20.) 845/2010.(IV.20.) 850/2010.(IV.20.) 
853/2010.(IV.20.) 861/2010.(IV.20.) 871/2010.(IV.20.) 
877/2010.(IV.20.) 878/2010.(IV.20.) 886/2010.(IV.20.) 
888/2010.(IV.20.) 890/2010.(IV.20.) 892/2010.(IV.20.) 
900/2010.(IV.20.) 906/2010.(IV.20.) 918/2010.(IV.20.) 
920/2010.(IV.20.) 922/2010.(IV.20.) 923/2010.(IV.20.) 
924/2010.(IV.20.) 926/2010.(IV.20.) 928/2010.(IV.20.) 
936/2010.(IV.20.) 939/2010.(IV.20.) 940/2010.(IV.20.) 
947/2010.(IV.20.) 948/2010.(IV.20.) 950/2010.(IV.20.) 
952/2010.(IV.20.) 953/2010.(IV.20.) 969/2010.(1 V.20.) 
971/2010.(IV.20.) 975/2010.(IV.20.) 
számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

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

Mellékletek: 

1. Tájékoztató a pályázatok aktuális állásáról 
2. A Bajcsy Zsilinszky Kórház és ellátási területei között létrehozandó elektronikus 

informatikai rendszer vizsgálatáról szóló válaszlevelek 

Budapest, 2010. június 2. 

Törvényességi szempontból látta: 

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-
4.6.1/2 

Közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása 
(Harmat Ált. Isk. felújítása) 

EU 2007. június elutasítva 261.905.984 235.689.195 

2. KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése EU 2007. november megvalósult, záró 
élsz. megtörtént 83.048.220 66.438.576 

3. 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 

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

szervezetfejlesztése a Közép
magyarországi Régióban 

EU 2008. július megvalósítás 
folyamatban 54.624.000 49.161.600 

5. TÁMOP-
5.2.5/08/1/C 

Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai, 

kábítószerügyi komponens 
EU 2008. szeptember elutasítva 19.446.500 19.446.500 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

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

EU 2008. december nyertes, 
megvalósítás alatt 77.330.229 77.330.229 

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

megvalósítás alatt 169.670.756 84.835.378 

11. 
KMOP-2008-3.3.4-

A/B 
Fenntartható életmód és 

fogyasztás EU 2009. április nyertes, 
megvalósítás alatt 44972380 42.723.761 

12. 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 

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

nyertes, 
támogatási 
szerződés 
megkötése 

folyamatban 

16.872.030 12.796.263 



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

14. 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 

15. 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 

16. 
Támop-3.2.3-

09/2/KMR-2010-
0009 

A hagyományápolás, 
értékmegőrzés és 

értékteremtés útján a fiatal 
nemzedékkel" pályázat 

EU 2010. március elbírálás alatt áll 49.513.074 49.513.074 

17. KEOP-3.3.0/09-
2010-0007 

A Kőbányai Gyermek és 
Isfjúsági Szabadidő Központ 
balatonleilei erdei iskolájának 

fejlesztése" pályázat 

EU 2010. március elbírálás alatt áll 82.490.696 74.241.626 

18. TÁMOP-3.2.11/10-
1/KM R-2010-0066 

Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek 
támogatása 

EU 2010. március elbírálás alatt áll 38.679.999 38.679.999 

19. 
KMOP-2009-

5.1.1/A-09-1f-2010-
0002 

A kőbányai "Kis Pongrác" 
lakótelep szociális célú 

városrehabilitációja 
EU 2010. május elbírálás alatt áll 1.179.724.900 930.328.435 

20. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0159 

Az energetikai hatékonyság 
növelése a kőbányai harmat 

Általános Iskolában 
EU 2010. május elbírálás alatt áll 235.545.373 184.720.875 

21. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0160 

A Fecskefészek óvoda
bölcsőde és az Apró Csodák 
óvoda-bölcsőde energetikai 

korszerűsítése 

EU 2010. május elbírálás alatt áll 278.323.958 210.909.578 



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

22. 
KEOP-2009-

5.3.0/A/09-2010-
0161 

Sibrik Miklós u. 66-68. 
többfunkciós intézmény 

komplex energetikai 
korszerűsítése 

EU 2010. május elbírálás alatt áll 157.940.730 119.512.676 
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Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Dr. Molnár Andor 
Orvos igazgató 

Budapest 
Endre u.10. 

Tisztelt Orvos igazgató Úr! Kedves Andor! 

Kérésednek megfelelően utánajártam, hogy milyen lehetőség van 
csatlakozni háziorvosoknak a Bajcsy Kórház informatikai rendszeréhez. 

Elöljáróban leszögezem, hogy tudomásom szerint már kell lenni egy 
működő rendszernek, amit pályázaton közösen nyertünk-a labor leletek 
lekérdezésére a 2002-es években. 

Fejér képviselő úr felvetése technikai, betegjogi, jogi és adatvédelmi 
problémákat vet fel. (lásd mellékletben a Bajcsy Kórház informatikai osztály 
vezetőjének levelét!) 

Jelenleg a két szakrendelő megfelelő összekapcsolása van napirenden, 
A fő rendszer jelenleg nem tudná fogadni a rendkívül heterogén 
programokat használó háziorvosi kapcsolódásokat. 

Természetesen van már a piacon olyan szoftver ami a kapcsolódásokkal 
foglalkozik jellemzően, ezek is elsősorban labor előjegyzés, vizsgálat kérés, 
lelet lekérdezés stb.-melyek ugyan tovább fejleszthetők, de igényelnek egy 
központi működtetőt vagy kórházi rendszer gazdát. 

Jelentős adminisztrációs többletet is jelentene ez a kórháznak, ami a mai 
helyzetben nem megoldható. 

Összefoglalva úgy látom, hogy jelenleg ez a kérdés most nem oldható meg, 
de törekedni kel mindkét félnek a megoldásra, a szoftverek 
egységesítésére a háziorvosi rendszerekben, a kórházi környezetben a 
fogadóképesség megteremtésére és a jogi és egyéb dolgok tisztázására. 

Üdvözlettel: dr. Papp László 

Budapest, 2010.05.30. 



JL. oici 

Tisztelt Dr. Papp László! 

A Bajcsy-Zsiliszky Kórház, valamint a hozzá tartozó háziorvosi körzetek közötti 
szoftveres illesztéssel kapcsolatban jelenleg az alábbi kép mutatkozik: 

• Alaphelyzet: 
o A kórház és a háziorvosok között nincs informatikai kommunikáció 
o Ebből adódóan előfordulnak duplikált kérések, amik a kórház számára 

előnytelenek, sok esetben nem elszámolhatóak 
o A kórházban folyamatban van az adminisztrációs rendszerek integrálása, 

így a két kerületi szakrendelőben hasonló problémák a továbbiakban 
nem állnak majd fenn 

o Az egyes háziorvosok különböző adminisztrációs rendszereket 
üzemeltetnek, ami nehézkessé teszi az illesztést 

• Megoldandó kérdések 
o Illesztés esetén olyan szoftver gyártót kell keresni amely elvégzi mind a 

kórházi rendszer, mind az összes érintett háziorvosi rendszer illesztését, 
és annak szervezését 

o Az illesztéssel kapcsolatban felmerülnek betegjogi kérdések, melyeket a 
rendszer kiépítése előtt tisztázni kell 

- Mit kaphat meg a háziorvos? 
■ Csak az általa online kért vizsgálatok eredményét 
■ Bármit, amit a hozzá tartozó beteg ellátásával kapcsolatban 

rögzítünk 
■ Csak azokat az anyagokat, amik továbbításához a beteg 

külön hozzájárul 
■ hányszor kell a betegnek nyilatkozni az adatok továbbításáról? 

■ Minden vizsgálat/beavatkozás alkalmával 
■ Egyetlen esetben kell nyilatkoznia, hogy az adatai 

továbbíthatóak a nyilatkozat visszavonásig 
■ Hogyan ellenőrizhető, hogy a beteg valóban az adott háziorvos 

praxisába tartozik-e? 
■ Jelenleg nincs ilyen lekérhető nyilvántartás 

o Az adatok továbbíthatósága a jogi kérdések miatt nagymértékű 
adminisztráció növekedést jelenthet, hiszen előfordulhat, hogy minden 
egyes megjelenés alkalmával a rendszerben rögzíteni kell, hogy az adott 
megjelenés továbbítható-e, illetve ezt a beteggel dokumentáltatni is 
kell. Ez nem kivitelezhető, olyan megoldást kell találni, ami a 
betegjogilag is megfelel, de ennél jóval rugalmasabb, és rendszer szinten 
lekezelhető. 



• Eddig látott variációk 

o Meditcom NautiCom rendszere, amely illeszkedik a kórházban használt 
medikai szoftverhez 

o Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában alkalmazott rendszer -
életszerű, viszont ismereteink szerint a kórházban és a háziorvosoknál is 
ugyanaz a szállító biztosítja a rendszert, így az illesztés is ahhoz lett 
kifejlesztve. Más szoftverhez történő csatolásnál már ebben az esetben is 
szükségesek a kórházban és a háziorvosoknál jelen lévő szállítók 

Üdvözlettel 

Váradi László 
Informatikai ov. 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
1106 BpMaglódi út 89-91. 
+36-1-432-9549 
+36-20-359-3955 


