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Tárgy: A beruházási és felhalmozási 
tábla előkészítő feladatok és 
vagyon értékű jogok vásárlása 
sorának címekre történő 
megbontása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 21/2010.(X.22.) számú önkormányzati 
rendelettel módosított 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendelet 12. sz. mellékletében 
elfogadta a beruházási és felújítási kiadások tervszámait. 
Az előkészítő feladatok (létesítmény kód 0353) soron 15.245.000 forint került betervezésre, 
pályázatok készítésére, közbeszerzések pályáztatására. 
A vagyoni értékű jogok vásárlása soron (létesítmény kód 0040) 15.828.000 forint került 
betervezésre. 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében a Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra 
ruházta át a beruházási és felújítási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott 
keretösszegeken belül - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében- konkrét címekre 
történő költség meghatározását. 

Mivel az említett feladatok könyvelése már konkrét költséghelyeken történik, ezért szükséges 
az előirányzatok rendezése a főkönyvi egyezőség végett. 

Fentiek alapján kérem az előkészítő feladatok, valamint a vagyoni értékű jogok vásárlása 
költségvetési során lévő előirányzatokból az 1. számú melléklet szerinti összegek konkrét 
feladatokra történő átcsoportosítását. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) úgy dönt, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 21/2010.(X.22.) számú önkormányzati rendelettel módosított 
3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendelet 12. számú melléklet előkészítő feladatok 
valamint a vagyoni értékű jogok vásárlása sorról az 1. számú melléklet szerinti 
előirányzatokat átcsoportosítja, egyben az 1. számú mellékletet a határozat részévé rendeli. 



2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a 
költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. november 04. 

Bajtek Mihályné 

Törvényességi szempontból látta: ^ 

Dr. Neszteli István ^" ^ ^ ^ — 
jegyző 



1. számú melléklet 

Létesítmény 
kód 

Megnevezés Bruttó összeg 
forintban 

Megjegyzés 

1450 Járdafelújítás 100 000 Közbeszerzési eljárás díja 

0040 

Intézményi 
élelmezési 
megrendelések 
központi kezelését 
biztosító program 

250 000 

Program díja 

Összesen: 350 000 


