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KŐBÁNYAI SZIVAR VANY NONPROFITKFT 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: IGfaMfck, 
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Ikt.szám: 337/2009. 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Kőbányai 

Szivárvány Nonprofít Kft. részére pályázat 
benyújtásához. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testület 
részére 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofít Kft. a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-
2009-4.5.3-09 kódszámú „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés)" című pályázaton szeretne indulni. 

A pályázat célja a Keresztúri Idősek Klubja (cím: 1106 Budapest, Keresztúri u. 6/a. hrsz: 
40565/3) épületének akadálymentesítése, a fogyatékos személyek életminőségének javítása, 
esélyegyenlőségének növelése, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása, a törvényben előírt akadálymentesítési kötelezettség teljesítése. 

A pályázattal elnyerhető maximális támogatás - lift nélkül - nettó 15 millió Ft (35.000. 
Ft/m2). A támogatás mértéke 90%. 
Az önerő szükséglet 10%, amelyet a Kőbányai Szivárvány Nonprofít Kft. biztosít. 

Az előkészítő munkákat (engedélyes tervek átdolgozása) a Kőbányai Szivárvány Nonprofít 
Kft. finanszírozza, amely a pályázatban elszámolható költség. 

Az épület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában van, ezért 
kérjük a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához, a pályázati anyag 
benyújtásához szükséges mellékelt „Fenntartási nyilatkozat" és „Tulajdonosi hozzájárulás és 
igazolás" kiadásához. 

A Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati kérelmet megtárgyalta, a tulajdonosi hozzájárulás 
kiadását javasolja az Alapítónak. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság megtárgyalta és a 685/2009. (VIII. 
27.) sz. határozata alapján hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a 
projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához. 
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Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú 
Keresztúri Idősek Klubja épületének akadálymentesítésére „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" című pályázat benyújtásához, annak 
végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához, valamint a pályázat 
benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadásához. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető 

Budapest, 2009. november 30. 

Tisztelettel és köszönettel; 
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/Lcá.-fc-Q>3 
Lajtai Ferencné 

ügyvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

é£> 
Neszteli István 

jegyző 



TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 

Alulírott Verbai Lajos a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat polgármestere, mint a 40565/3. hrsz.-ú, 1106 Budapest, 

Keresztúri út 6/a. alatti épület tulajdonosa hozzájárulok a KMOP-2009-

4.5.3-09. számú pályázati kiírás keretében történő Egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című pályázat 

végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések aktiváláshoz. 

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a 

szerződés/megállapodás hatálya alatt (vagyonkezelési szerződés esetén -

a szerződés időbeli hatályától függetlenül - legalább a pályázat 

benyújtásától számított 5 évig) szociális alapellátás intézményként történő 

működtetésre rendelkezésre áll. 

Kelt: Budapest, 2009. 

Cégszerű aláírás 



FENNTARTÁSI NYILATKOZAT* 

Alulírott tulajdonos 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Verbai Lajos polgármester 

Szervezet neve képviseli 

a 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a., 40565/3. hrsz.-ú ingatlanon a Közép-magyarországi 
Operatív Program keretében megvalósuló Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) című KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú projekthez kapcsolódóan, mint a 
tulajdonos képviselője kijelentem, hogy az ingatlan rendeltetésében és 
tulajdonjogviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig változás 
nem történik, a támogatott közszolgáltatási tevékenység nem szűnik meg, jellege nem 
változik. 

Kelt, Budapest, 2009. 

Verbai Lajos 
polgármester 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI FŐOSZTÁLY 

KIVONAT 
A 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS KERÜLETÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

2009. VIII. 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

685/2009. (VIII. 27.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hozzájárul a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. részére a KMOP-2009-4.5.3-09 kódszámú - Keresztúri Idősek 
Klubja épületének akadálymentesítésére - „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" című pályázat benyújtásához, annak 
végrehajtásához és a projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához. 

Budapest, 2009. november 19. 


