
Budapest Főváros X. kerület Kőbánéi 
Önkormányzat Képviselő-testület ulest 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

Tárgy: Javaslat a Budapest X. kerület Mádi u. 4-6.szám alatti 
óvoda bővítésének felvételére az Önkormányzat 2009 évi 
közbeszerzési tervbe. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest X. kerület, 42518/38 és 42518/40 hrsz-ú, Kozma utcai sportpálya értékesítését 
önkormányzati miniszter 8384/7/2008. számú, Budapesten, 2008. augusztus 11-én kelt 
levelében azzal a feltétellel támogatta, hogy a Kőbányai Önkormányzat a vételárat 
sportcélokra, elsősorban az Ihász u. 24 szám alatti sporttelep fejlesztésére, illetve közoktatási 
intézmények tornatermének felújítására, fejlesztésére fordítja. 
Önkormányzatunk kérelemmel fordult az Önkormányzati Minisztérium felé, hogy ugyanezen 
bevétel terhére az Önkormányzat az Ihász utcai sporttelep fejlesztésén kívül a Mádi u. 4-6. 
szám alatti óvoda egyéni fejlesztő helyiségeit és tornatermét is kialakíthassa. 
Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkára támogatóan jelezte, hogy ezen 
feladat illeszkedik az önkormányzati miniszter hivatkozott hozzájárulásába. Ezért a 
tornaterem megépítése e költségkeret terhére megvalósítható. A meglévő épületben történő 
részleges átalakítással és új mintegy 100 négyzetméteres épületrész megépítésével 14 
négyzetméteres logopédiai szoba, 16 négyzetméteres szertár, közlekedő, szélfogó, és egy 61 
négyzetméteres tornaterem kerül kialakításra az EU-s normatíváknak megfelelően. 

Nevezett tornaterem megépítése és fejlesztő helyiségek kialakításának pénzügyi forrásigénye 
rendelkezésre áll a Kozma utcai ingatlan értékesítéséből befolyt bruttó 141.6MFt vételárból. 
Költségbecslés alapján várhatóan a kivitelezés összköltsége megközelítheti a 35 millió 
forintot. Ezen összeg rendelkezésre állása szükséges a közbeszerzési eljárás elindításához és 
lefolytatásához. 
Önkormányzatunk rendelkezik a szükséges építési engedéllyel. A megvalósítást a Sport 
Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya is támogatja. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést soros ülésén 
tárgyalja, melynek döntését a Bizottság elnöke szóban ismerteti. 

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok szíves elfogadására. 

Budapest, 



Határozati javaslat; 

2. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest, X. kerület Mádi u. 4-6 szám alatti óvoda tornatermének 
megépítéséhez, a fejlesztő helyiségek kialakításához 35 MFt-ot biztosít a 
Budapest X. kerület, 42518/38 és 42518/40 hrsz-ú, Kozma utcai sportpálya 
értékesítésének árbevételének terhére. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Budapest, X. kerület Mádi u. 4-6 szám alatti óvoda tornatermének és fejlesztő 
helyiségek megépítésének kivitelezőjének kiválasztása" tárgyú hirdetmény 
közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást felveszi a 2009. évi 
közbeszerzési tervbe kiegészítve ezzel a 1006/2009.(V.26.) számú határozatát. 

Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 

Budapest, X. kerület Mádi 
u.4-6 szám alatti óvoda 
tornatermének és fejlesztő 
helyiségek megépítése 

35.000.000.-Ft Egyszerű közbeszerzési 
eljárás (Kbt. VI. fejezet) 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, a Budapest, X. kerület Mádi u. 4-6 szám alatti óvoda 
tornatermének és fejlesztő helyiségek megépítésének kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. január 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 7. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 


