
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő:-testülete 
2015. március 19-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, . 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármester, Vf58c9/oj2aSjjX· acrrd'/~~"/ 
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Mács1k András, U 
Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy 
Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedús Károly aljegyző 
Polgármesteri Kabinet 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagja 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Belső Ellenőrzési Osztály 

FLSZ Alkusz Kft. 

Dobrai Zsuzsanna 
Ehrenberger Krisztina 
Korányiné Csősz Anna 
dr. Egervári Éva 
Pándiné Csernák Margit 
Némethné Lehoczki Klára 
JoósTamás 
Szabó László 
Vincze Sándor 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Rappi Gabriella 
Schriffert Andrásné 
Fonyódi Ágnes 
Szőke Gábor 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Ajelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 17 fő megjelent. 
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Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Tájékoztatást ad az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről: 
Nagy Zoltánt, a Komplex Általános Iskola igazgatóját még az előző Képviselő-testület 
terjesztette fel kitüntetésre. Nagy Zoltán igazgató úr Balog Zoltán minisztertől átvehette a 
nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetést. 
Gratulál Igazgató úrnak. 
Gratulál Turi György mesteredzőnek, Kőbánya Díszpolgárának, aki szintén kitüntetést 
kapott az elmúlt héten. 
Dósa Dani a Törekvés sportolója második lett a Junior Európa-bajnokságon egyéniben. 
Két Törekvésben sportoló vívó is bent volt a legjobb nyolcban, Pásztor Flóra hatodik 
helyezést ér el egyéniben, és eredményesen szerepeitek csapatversenyben is. 
Idén először szervezték meg a Senior Ki Mit Tud vetélkedőt, amelyre Budapest egész 
területérőllehetett jelentkezni. Több mint száznegyvenen jelentkeztek erre az eseményre, 
és színvonalas gálával zárták az idősek vetélkedését. 
Különös verseny volt a föld alatti maratonfutás, amely hatalmas érdeklődés mellett került 
megrendezésre, hiszen több mint ezernégyszáz nevezője volt különböző korosztályokban. 
A következő napokban kerékpárversenyre kerül sor a kőbányai pincékben. 
Megrendezésre került a jégpályájukon az első Cmling Nap, a Hivatal csapata is részt vett 
az eseményen. 
Nagyszabású sajtótájékoztatóra is sor került Kőbányán az Északi Járműjavító területén az 
"Operaprojekt" kapcsán. Nagyon komoly előrehaladás mutatkozik a tervezés terén, ami 
még nem azt jelenti, hogy holnap ez a beruházás elindulhat, hiszen arról még nem 
született kormánydöntés. 
Dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök kezdeményezésére szénmonoxid-érzékelőket 

vásároltak azokba az intézményekbe, ahol gázüzemű fűtést alkalmaznak. Az érzékelők 
felszerelése az elmúlt hetekben megtörtént 
Átadták a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjakat Ötvenhat 
általános és középiskolás tanuló vehette át a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban szép ünnepség keretében. 
Megköszöni mindenkinek, aki a nemzeti ünnep alkalmából részt vett a kerületi 
rendezvényeken. 
Sokadik alkalommal megrendezésre kerül az isaszegi emléktúra április elején. A pontos 
időpontról az értesítést meg fogják küldeni. 
A Költészet Napjáról is meg fognak emlékezni a Rottenbiller parkban. Idén a tánc és a 
költészet fog együttesen megjelenni. 
Idén is tartanak Kőrösi emlékünnepséget, el fognak menni Kőrösi Csoma Sándor 
szobrához a sétányra. 
Már most szervezés alatt van jó néhány akció a Föld Napja alkalmából. Megkereste a 
Ferencváros vezetése, hogy takarítsanak együtt a Népliget mentén a vasút és a 
Ferencváros pályája közötti önkormányzati földes úton, amely igen kritikus állapotban 
van. Bíztat mindenkit, hogy vegyen részt a rendezvényeken. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban jelzettek szerint az 1., 2., 5., 6., 13. és 
29. sorszámú előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján különös 
eljárásrendben kerültek beterj esztésre. 
A bizottsági üléseket követően az 1., 9-ll., 14., 21. és 23. tervezett napirendi pontokat érintő 
módosító javaslatok olvashatóak a szerveren. 
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy kívánják-e napirendre venni a "A 
Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekkel kapcsolatos 
polgári perek" tárgyú előterjesztést. Felhívja a figyelmet, hogy a napirendre vételhez 
minősített többség szükséges. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak az 
napirendre vételrőL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal felveszi napirendjére az alábbi tárgyú előterjesztést - a zárt ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok előtt történő tárgyalással 

3 7. A Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekkel 
kapcsolatos polgári perek (179. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

[67/2015. (IlL 19.)] 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirend elfogadásáról a már 
elfogadott plusz napirendi ponttal együtt. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [ 6812015. (IlL 19.)]: 

l. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása (172. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 
módosítása (175. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (146. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása ( 171. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (174. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2015. 
március 6-áig történő hatályban tartása (173. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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7. A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok (161. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő munkamegosztási 
megállapodás ( 151. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. A Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
(120. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
összeolvadása és vezetői álláshely pályáztatása (168. számú előterjesztés) 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

ll. A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása (150. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a TÉR_ KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezésű projektben, valamint a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projektben a projektmenedzsment-költség biztosítása tárgyában kötendő 
pénzeszköz-átadási szerződés ( 15 8. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Törekvés Sportegyesülettel bérleti szerződés kötése (177. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

14. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális 
Mentők - Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás (159. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló 
beszámoló (162. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

16. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi 
térítési díjának meghatározása (170. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

17. A Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötése (123. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Peter Csemy Alapítvány támogatási kérelme (118. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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19. Az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése (136. 
szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

20. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2014. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló (145. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
(169. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

22. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztály 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése és a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekjelentései 
alapján készített 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés (lll. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

23. A Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2015. 
évi Intézkedési Terv (160. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A 2015. évben tervezett kerületszépítő akciók (131. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

25. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahelyiség biztosítása (139. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

26. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (155. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

27. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IV. havi várható 
likviditási helyzete (140. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi határozatokról (130. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

29. A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (176. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

30. A TUMBA Kft. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 
vonatkozó kérelme (126. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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31. A Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti 42518/24 hrsz.- ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant érintő telekalakítás elvégzése, magánút létesítése és annak hasznosítása (138. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

32. Óvodavezetők közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása (147. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

33. A Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekkel 
kapcsolatos polgári perek (179. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok: 

34. A Pro Sanitate dij adományozására vonatkozó javaslat (l 08. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

35. A Hungexpo Zrt. részére biztosított közterület-használati hozzájárulás módosítása 
iránti kérelem (112. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

36. A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése (124. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

37. Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása (137. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet l. § (l) 
bekezdésében szereplő a "2. §. l. pontja" szövegrész helyébe a "2. § 2. pontja" szöveg lép, 
valamint az "1. szakmai" szöveg helyébe a "2. szakmai" szöveg lép. 
Indokolás: gépelési hiba javítása. 

(172/1. módosító javaslat) 

Tóth Balázs szóbeli módosító javaslata, hogy a rendelettervezet 5. § (3) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
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"(3) Az előkészítő ülésre meg kell hívni a polgármestert, [valamint] a feladatkörében érintett 
alpolgármestert, valamint az önkormányzati képviselőt." 

(172/2. módosító javaslat) 
Előterjesztő támogatja a 172/2. módosító javaslatot. 

Dr. Szabó Krisztián: Nem látja akadályát a meghívásnak. Elmondja, hogy ezek az előkészítő 
ülések a közbeszerzési eljárások indításáról szólnak, azok minden szalanai részletéről, a 
részvétel valószínűleg még kevésbé indokolt, de a Képviselő-testület tagjai részére a 
meghívót ki fogják küldeni. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról a 17211. és a 172/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 
egyhangú szavazattal - a 17211. és a 172/2. módosító javaslatok figyelembevételével - az 
előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 
12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 
egyhangú szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 
29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Nincs hozzászólásra jelentkezés, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 
egyhangú szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Egy jelenleg hatályban lévő rendelet újraalkotására vonatkozik a 
javaslat, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény teszi kötelezővé a közszolgálati 
jogviszonnyal, illetve foglalkoztatással kapcsolatos egyes kérdések rendeleti úton történő 
szabályozását. A költségvetési rendeletben elfogadott módosítást vezetnek át, illetve felhívja a 
figyelmet, hogy a rendelet a jövőben már nem tartalmazhatja a törvényben meghatározott 
munkaidőtől eltérő hivatali munkarendre vonatkozó szabályokat, mivel azt a törvény a 
munkáltató hatáskörébe utalta. Ezek a jövőben közszolgálati szabályzatban, jegyzői 

utasításban kerülnek rögzítésre, de nem terveznek változtatni a munkaidőn, illetve az 
ügyfélfogadási renden. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a rendeletalkotási 
javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 
egyhangú szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati 
rendeletet. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
Az egyedi közzétételi listáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezetet Tóth Balázs képviselő úr kezdeményezésére 
nyújtotta be. A rendelettervezet a jelenleg hatályos egyedi közzétételről szóló rendeletnek az 
újraalkotását jelenti, mivel a szöveg nagyobb része módosul a módosítás eredményeképpen. 
Az újdonság a közzétételi kötelezettségben az ingatlan adásvételre vonatkozó szerződések 
esetében három adattal történő kiegészítés, illetve ehhez 20 l O. január l-jei alkalmazási 
időpont rögzítése. A korábbi egyedi közzétételről szóló rendelet szerinti 100 OOO Ft-os 
értékhatárt természetesen továbbra is megtartja a rendelet, mint ahogy egyébként az ingatlan 
elidegenítésre vonatkozó szerződések is közzétételre kerültek. A kiegészítés csak az ingatlan 
címére, helyrajzi számára és értékbecsléssel megállapított értékére vonatkozik. A május l-jei 
határidő biztosítja, hogy az elmúlt évekbeli adatokat fel tudják dolgozni és azt a honlapon a 
rendelet elfogadása esetén közzé tudják tenni. 

Tóth Balázs: Megköszöni Jegyző úrnak, hogy előkészítette a rendelettervezetet Előfordulnak 
olyan önkormányzatok, ahol az önkormányzati ingatlanok adásvételével problémák vannak. 
Meggyőződése, hogy Kőbánya ezen a területen nem érintett. Kéri a Képviselő-testület tagjait 
támogassák a rendeletalkotási javaslatot. 

Elnök: Ahogy Jegyző úr jelezte, ezek az adatok három kivételével eddig is nyilvánosak 
voltak, illetve az adásvételek bizottsági, képviselő-testületi ülésen jelennek meg, amelyek 
napirendjei nyilvánosak. Bízik abban, hogy különösebb munkát nem fog jelenteni a 
kollégáinak, illetve a Polgármesteri Hivatalnak, hiszen a közelmúltban egy közérdekű 

adatigénylésre választ adtak, amely 2005-ig visszamenőleg összegyűjtötte a válaszadásra a 
kívánt adatokat. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a 
rendeletalkotási javaslatról. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen, 
egyhangú szavazattal az előterjesztés l. melléklete szerint megalkotja az egyedi közzétételi 
listáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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6. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 

2015. március 6-áig történő hatályban tartása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

69/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. ev1 éves közszolgáltatási szerződésének 2015. 
március 6-áig történő hatályban tartásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületei a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 2014. évi 
közszolgálati szerződés hatályának 2015. március 6-áig történő fenntartásáról szóló 
szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési j avaslatróL 

70/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint határozza meg. 
2. Az óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2015. május 8-áig előjegyzett gyermekekből a 
kerületen kívüliek aránya legfeljebb 5% lehet. 
3. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda a 2015/2016. nevelési évre mentesül a 2. pontban 
meghatározott korlátozás alól, az óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2015. május 8-áig 
előjegyzett gyermekekből a kerületen kívüliek aránya legfeljebb 20% lehet. 
4. A Képviselő-testület kifejezi a szándékát a Kőbányai Gesztenye Óvoda csoportszámának 
egy autista csoporttal történő bővítésére a 2015/2016. nevelési évtől. 
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5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kőbányai Gesztenye Óvoda 
csoportbővítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
6. Ez a határozat 2015. március 20-án lép hatályba, és 2016. április l-jén hatályát veszti. 

l. melléklet a 7012015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

A B 

l. Óvoda Tervezett csoportok száma 

2. 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 

13 
(Újhegyi sétány 5-7.) 

3. 
Kőbányai Bóbita Ovoda 

6 (Halom u. 7 /b) 

4. 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

8 (Újhegyi. sétány. 17-19.) 

5. 
Kőbányai Csodapók Óvoda 

4 (Mádi u. 127.) 

6. 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

4 
(Kőbányai u. 38.) 

7. 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

5 (Maglódi 8.) 

8. 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 

7 (Gépmadár u. 15.) 

9. 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

4 (Zágrábi u. 13/a) 

10. 
Gyermekek Háza Óvoda 

4 
(Kada u. 27-29.) 

ll. 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 

4 
(Salgótarjáni ú. 47.) 

12. 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

4 
Hárslevelű u. 5.) 

13. 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

7 (Kékvirág u. 5.) 

14. 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

5 (Mádi u. 4-6.) 

15. 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 

8 (Mádi u. 86/94.) 

16. 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

6 (Ászok u. 1-3). 

17. 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

5 
(Kőbányai u. 30.) 

18. 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 

4 (Vaspálya u. 8-10.) 

19. 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 

4 (Zsivaj u. 1-3.) 

20. Összesen: 102 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő munkamegosztási 

megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ll 



Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet feladatkörében 
érintettek között szereplő a "Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ igazgatója" szövegrész 
helyébe a "Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatója" szöveg lép. 

(15111. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 15111. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 15111. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

71/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási 
megállapodásról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ között 
kötendő Munkamegosztási megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: 2015. április l. 
Feladatkörében érintett: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatója 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
A Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 

Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A Humánszolgáltatási Bizottság javaslata (dr. Mátrai Gábor szóbeli módosító javaslata 
alapján), hogy a határozattervezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

"3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdéseszerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
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b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) V ar ga IstvántJ és] 
j) Vermes Zoltán Lászlót[,] és 
k) Radványi Gábort." 

(120/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 120/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 120/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

72/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
pályáztatásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 

Óvoda, a Kőbányai Aprók Háza 
intézményvezetői álláshelyének 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
a) az l. melléklet szerinti tartalommal 2015. augusztus l-jétől 2020. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Csodafa Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. ), 
b) a 2. melléklet szerinti tartalommal 2015. augusztus l-jétől 2020. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.), 
c) a 3. melléklet szerinti tartalommal 2015. szeptember l-jétől 2020. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.), 
valamint 
d) a 4. melléklet szerinti tartalommal 2015. szeptember l-jétől 2020. július 31-éig szóló 
határozott időre a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) magasabb 
vezetői tevékenységének ellátására. 

2. A pályázati felhívásokat a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
internetes oldalán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, továbbá 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat honlapján kell megjelentetni. 

3. A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a 
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §(6) bekezdéseszerint 
bizottságat hoz létre, amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
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i) V ar ga Istvánt, 
j) Vermes Zoltán Lászlót és 
k) Radványi Gábort. 

Határidő: 2015. június 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

(A határozat 1-4. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

l O. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 

összeolvadása és vezetői álláshely pályáztatása 
Előterjesztés: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

A Humánszolgáltatási Bizottság javaslata (dr. Mátrai Gábor szóbeli módosító javaslata 
alapján), hogy a határozattervezet 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"10. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. A 
pályázati kiírás a Közigazgatási Állásportálorr és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján jelenik meg. A Képviselő-testület a Kőbányai Sport- és 
Szabadidőközpont intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban 
a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottakjogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, 
amelynek tagjává választja 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) V ar ga Istvántj és] 
j) Vermes Zoltán Lászlót[,] és 
k) Radványi Gábort. 

(168/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 168/1. módosító javaslatot. 
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Tóth Balázs: Támogatui fogja az előterjesztésben foglaltakat, de kérdezi, hogy ez az 
összevonás a vezetők vagy a munkavállalók tekintetében jár-e végkielégítéssei és ha igen, 
milyen mértékűvel. 

Dr. Szabó Krisztián: A két összevonással érintett intézmény esetében a vezetői jogviszony, 
tekintettel arra, hogy az összeolvadással a fennálló intézmények megszűnnek, megszűnik. Ez 
Nagy István igazgató úr esetében egyébként is megtörténne, mert a határozott idejű vezetői 
megbízása 2015. május 31-éig szól, közalkalmazotti jogviszonya továbbra is fennmarad az 
összevont intézményben, mint minden az intézményben foglalkoztatott közalkalmazott 
esetében. Csanak Géza igazgató úr esetében a vezetői megbízásá a Kőbányai Sportközpont 
megszűnésével egyidejűleg megszűnik, de közalkalmazotti jogviszonya fennmarad és az 
folytatódik. Mivel a jogviszony nem szűnik meg, ezért a végkielégítés kérdése nem merül fel. 
Minden foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya folytatódik a jogutód intézménynéL 

Radványi Gábor szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1., 4-8., 10-12. 
pontjában, továbbá az 1-5. mellékletben szereplő a "Kőbányai Sport- és Szabadidőközpont" 
szövegrész helyébe a "Kocsis Sándor Sportközpont" lép, valamint a 3. mellékletben szereplő 
rövidített neve "KSK" szöveg helyébe "KSSK" szöveg lép. 

(168/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 168/2. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
168/1. és a 168/2. módosító javaslat figyelembevételével. 

73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
összeolvadásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó 
Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket 2015. május 31. napjával 
összeolvadással megszünteti. Az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek 
jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) elnevezéssel 
2015. június l. napjával új költségvetési szervet alapít. 
2. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont megszüntető okiratát az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
3. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ megszüntető 
okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
4. A Képviselő-testület 2015. június l-jétől a Kocsis Sándor Sportközpont használatába adja 

a) a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú, 
b) a Budapest X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti, 41447 helyrajzi számú, 
c) a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 25. szám alatti, 392101178 helyrajzi számú, 
d) a Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatti, 42444/22 helyrajzi számú, valamint 
e) a tornatermet, az öltözőt és a folyasót magában foglaló 334m2 nagyságú épületrész, 
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valamint a hozzátartozó udvarrész, továbbá a részben az ingatlanon található teniszpálya 
tekintetében a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti, 41090/3 helyrajzi 
szám ú 
ingatlanokat. 
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanok a Kocsis 
Sándor Sportközpont feladatellátását szolgálják, ezért korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnak minősülnek. 
6. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont alapító okiratát a 3. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
7. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont alapításának ütemtervét a 4. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadj a. 
8. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpontban 2015. június l. napjától 41,5 
álláshelyet, 2015. szeptember l. napjától35,5 álláshelyet biztosít. 
9. A Képviselő-testület 2015. május 31-ei hatállyal visszavonja Csanak Gézának a Kőbányai 
Sportközpont vezetésére szóló, határozott idejű intézményvezetői (magasabb vezetői) 
megbízását a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának rendezvényszervezői 

munkakörben történő fenntartása mellett. 
10. A Képviselő-testület határozott időre, öt évre pályázatot ír ki a Kocsis Sándor 
Sportközpont vezetői teendőinek ellátására az 5. melléklet szerinti tartalommal. A pályázati 
kiírás a Közigazgatási Állásportálon és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat honlapján jelenik meg. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatban a pályázók 
meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (6) bekezdése szerint bizottságat hoz létre, amelynek 
tagj ává választj a 

a) Almádi Krisztinát, 
b) Baloghné Stadler Irént, 
c) Bányai Tibor Pétert, 
d) Dr. Fejér Tibort, 
e) Gál Juditot, 
j) Lakatos Béla Lajost, 
g) Mácsik Andrást, 
h) Dr. Mátrai Gábor Imrét, 
i) V ar ga Istvánt, 
j) Vermes Zoltán Lászlót és 
k) Radványi Gábort. 

ll. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ 2015. május 31-ei hatállyal megállapított előirányzat-maradványát a 
polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalékba helyezi Kocsis Sándor 
Sportközpont néven. 
12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Kocsis Sándor Sportközpont kiemelt 
előirányzatainak 2015. június l-jétől történő tervezésére és a költségvetési rendeleten történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
13. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: a 4. melléklet szerint 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Kőbányai Sportközpont vezetője 
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ vezetője 
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l. melléklet a 7312015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Sportközpont megszüntető oltiratát a következők szerint adom ki: 

l. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

l 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Sportközpont 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: ll 05 Budapest, Ihász utca 24. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 792635 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15792637-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. május 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény ll. § (2) és (3) bekezdése alapján jogutóddal történő megszűnés 
átalakítással, egyesítéssei (összeolvadás). 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött a 
jogutóddal történő megszüntetésről összeolvadás útján a hatékonyabb feladatellátás 
érdekében. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának 
módja: a megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 
Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 2015. június l-jétől 

fogja teljes körűerr ellátni. 

2 6 A . t' d k""lt ' t' . .. Jogu o o segve es1 szerv 

Megnevezése székhelye 

Kocsis Sándor Sportközpont ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3 .1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettségvállalásának 
utolsó napja: 2015. május 15. azzal, hogy csak a megszűnés napjáig terjedő 
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l 

2 

3 

4 

időszakra, a jogszerű és gazdaságos működőképesség fenntartásához 
nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
május 15. 

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A megszüntetett 
költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy 
egyéb jogviszonyban állók jogviszonya a Kocsis Sándor Sportközpontnál mint 
általános jogutódnál változatlanul fennmarad. 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

vagyonelem megnevezése a használat további módja 
a jogutód használó 
megnevezése, székhelye 

Gyakorló utcai sporttelep 
Az alapfeladatok ellátását 

ll 06 Budapest, Gyakorló képező ingatlanvagyon 
utca 25. HRSZ.:39210/178 Budapest Főváros X. 
Ihász utcai sporttelep kerület Kőbányai 

ll 05 Budapest, Ihász utca Önkormányzata tulajdona 

24. HRSZ.:41447 marad, azokat a jogutód 

Sibrik Miklós úti 
költségvetési szerv részére Kocsis Sándor 

tornaterem és teniszpálya 
térítésmentesen Sportközpont ll 07 

ll 08 Budapest, Sibrik 
használatába adja. Budapest, Bihari utca 23. 

Miklós út 66-68. HRSZ.: Az alapfeladat ellátásához 

41090/3 szükséges ingó vagyon a 

Újhegyi Uszoda és 
4/2013. (I. ll.) Korm. 
rendelet 49/B.§ (4) 

~trandfürdő ll 08 Budapest, bekezdésében foglaltak 
Ujhegyi út 13. HRSZ.: szerint kerül átvezetésre. 
42444/22 

Kelt: Budapest, 2015. március" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Okirat száma: 

Kovács Róbert 
polgármester 

2. melléklet a 7312015. (Ill 19.) KÖKT határozathoz 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ll. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ megszüntető okiratát a következők 
szerint adom ki: 

l. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító 
száma 
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l 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Sportlétesítményeket 
Fenntartó Központ 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 825735 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15825737-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2 .l. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. május 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény ll. § (2) és (3) bekezdése alapján jogutóddal történő megszűnés 
átalakítással, egyesítéssei (összeolvadás). 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött a 
jogutóddal történő megszüntetésről összeolvadás útján a hatékonyabb feladatellátás 
érdekében. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának 
módja: a megszüntetett intézmény valamennyi feladatát a jogutódjaként létrejövő 
Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 2015. június l-jétől 
fogja teljes körűen ellátni. 

2 6 A jogutód költségvetési szerv .. 

Megnevezése székhelye 

Kocsis Sándor Sportközpont ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettségvállalásának 
utolsó napja: 2015. május 15. azzal, hogy csak a megszűnés napjáig terjedő 
időszakra, a jogszerű és gazdaságos működőképesség fenntartásához 
nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
május 15. 

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a megszüntetett 
költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogviszonyban vagy 
egyéb jogviszonyban állók jogviszonya a Kocsis Sándor Sportközpontnál mint 
általános jogutódnál változatlanul fennmarad. 

3.3. A közfeladathoz ka csalódó vagyon további használata: 

a használat további módja a jogutód használó 
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megnevezése, székhelye 

ll 07 Budapest, Bihari utca Az alapfeladatok ellátását Kocsis Sándor 
23. HRSZ.: 38367/5 képező ingó és Sportközpont ll 07 

ingatlanvagyon Budapest Budapest, Bihari utca 23. 
Főváros X. kerület 

l Kőbányai Önkormányzat 
tulajdona marad, azonban 
azokat a jogutód intézmény 
használatába adja 
térítésmentesen. 

Kelt: Budapest, 2015. márems " " 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

3. melléklet a 7312015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kocsis Sándor 
Sportközpont alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

l 

2 

3 

4 

l. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kocsis Sándor Sportközpont 

1.1.2. rövidített neve: KSSK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1107 Budapest, Bihari utca 23. 

1.3.2. telephelye(i)· 

telephely megnevezése telephely címe 

Gyakorló utcai sporttelep ll 06 Budapest, Gyakorló utca 25. HRSZ.: 
39210/178 

Ihász utcai sporttelep ll 05 Budapest, Ihász utca 24. HRSZ.: 
41447 

Sibrik Miklós úti tornaterem és ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68. 
teniszpálya HRSZ.: 41090/3 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 1108 Budapest, Újhegyi út 13. HRSZ.: 
42444/22 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. június l. 
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l 

2 

l 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

2 3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének .. 

Megnevezése székhelye 

Kőbányai Sportközpont ll 05 Budapest, Ihász utca 24. 

Kőbányai Sportlétesítményeket ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 
Fenntartó Központ 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3 .l. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3 .1.2. székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §(l) és (2) 
bekezdése alapján közreműködik a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában. 
Az intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 
önkormányzati költségvetési szerv közfeladatok ellátására. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

931100 Sportlétesítmény működtetése 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3 .l. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi sportéletének segítése, 
4.3.2. a szabadidő sportcélú eitöltéséhez szükséges feltételek biztosítása (korhatár 

nélkül), 
4.3.3. közreműködés a sport népszerűsítésében, 
4.3.4. a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők számára lS a sportintézmények, 

4.3.5. 
4.3.6. 
4.3.7. 

sportlétesítmények használatának biztosítása, 
a fogyatékkal élők sportjának támogatása, lehetőségeinek fejlesztése, 
a sportvállalkozások ösztönzése, támogatása, 
a célkitűzésekkel összhangban a kerületben tevékenykedő testneveléssel és 
sporttal foglalkozó szervezetek támogatása, 

4.3.8. a jelentős nemzetközi sportesemények megrendezésében való közreműködés, 
nemzetközi sportkapcsolatok működtetése, 

4.3.9. szakmai továbbképzések megtartása, szervezése, 
4.3.10. 
4.3.11. 
4.3.12. 
4.3.13. 

egyéb, sportot segítő lehetőségek biztosítása, 
a doppingellenes tevékenység, 
az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése, 
az amatőr versenysport támogatása, 
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4.3.14. az uszodai sport- és strandfürdő szolgáltatás, valamint az úszásoktatás 
biztosítása, 

4.3 .15. kapcsolattartás és együttműködés más sportszervekkel, sportirányítás sal, 
továbbá nevelés-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek 
támogatása, 

4.3.16. az óvodai és iskolai kerületi sportversenyek szervezése, 
4.3.17. a fejlett sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és sport személyi és 

tárgyi feltételei fejlesztésének segítése, 
4.3.18. a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, valamint tömeges részvétellel 

zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, 
4.3 .19. a lakosság minden rétegének ösztönzése a sportolásra a prevenció és a 

rekreáció céljából, az egészséges, mozgásban gazdag életmód iránti igény 
felkeltése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tevékenység, az 
egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálás, 

4.3.20. a lakossági tömegsport rendezvények szervezése, 
4.3 .21. a használatában lévő sportlétesítmények, sportintézmények működtetése, 
4.3 .22. gondoskodás a sportlétesítmények védelméről, sportfunkciójuk megőrzéséről, 
4.3.23. az intézmény ingatlanjainak, azok egyes helységeinek (nyitott, illetve fedett 

egységek) működtetése, bérbeadása, hasznosítása, az azokhoz tartozó kisegítő 
létesítmények kiadása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

066010 Zöldterület-kezelés 

081023 Doppingellenes tevékenység 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 
fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és 
támogatása 

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
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évfolyarnon 

091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. 
évfolyarnon 

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyarnon 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 
évfolyarnon 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulókgimnáziumi 
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életrninőségét segítő prograrnok, támogatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, rnűködési területe: Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbánya és vonzáskörzete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5 .l. A költségvetési szerv vezetőjének rnegbízási rendje: az intézmény vezetőjét Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év 
határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazottijogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

rnegbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és rnűködése: a Kocsis Sándor 
Sportközpont Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. 

Budapest, 2015. március " " 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a 7312015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

A Kocsis Sándor Sportközpont alapításának ütemterve 

Feladat Intézkedésre _jogosult Határidő 

A költségvetési szervként működő 
intézmények megszüntetésének Polgármester 2015. május 31. 

adminisztráció.i a 
l A költségvetési szervek megszüntető 

Képviselő-testület 2015. március 19. 
okiratainak elfogadása 

Az új költségvetési szerv alapító 
Képviselő-testület 2015. március 19. 

okiratának elfogadása 
Az elfogadott megszüntető okirat és az 

új alapító okirat aláírása és az Polgármester 2015. március 27. 
államkincstárhoz történő megküldése 
A Kjt. 24. § (3) bekezdése és a Mt. VI. 

fejezete szerint a közalkalmazottak, 
munkavállalók tájékoztatása és a Intézményvezetők 2015. május 15. 

szükséges munkáltatói intézkedések 
megtétele 

Jogutód költségvetési szerv 
Képvise lő-testület 

intézményvezetőjének kinevezése 

Magyar Államkincstárral való 
Gazdasági és Pénzügyi 

kapcsolatfelvétel, új törzsszám, adószám Főosztály, 

igénylése, a bérszámfejtés előkészítési 
Személyügyi Osztály, 2015. április 30. 

Köznevelési és 
feladatai 

Civilkapcsolati Osztály 
Kormányhivatalnál a működési engedély 
módosítása a jogutód költségvetési szerv Intézményvezető 2015. június 30. 

részére 
Jogutód intézmény feladataihoz szükséges 

Képviselő-testület 2015. március 19. 
létszám meghatározása 

Intézményvezető, 

A jogutód költségvetési szerv Gazdasági és Pénzügyi 
2015.június l. 

pénzforgalmi számláinak megnyitása Főosztály 

Intézményvezetők, 

Az összeolvadó szervek költségvetési Gazdasági és Pénzügyi 
2015. május 31. 

pénzforgalmi számláinak megszüntetése Főosztály 

Intézményvezetők, 

Az összeolvadó szervek adószámainak Gazdasági és Pénzügyi 
2015. június 30. 

megszüntetése Főosztály 

Az összeolvadó költségvetési szervek Intézményvezető, 2015. május 31-ei 
l eszközeinek és a forrásainak leltározása Jegyző fordulónappal 

Közfeladat ellátásához kapcsolódó Intézményvezetők, 

díjbevételek díjbeszedési jogosoltsága Gazdasági és Pénzügyi 2015. május 31. 
átadásának előkészítése Főosztály, Jegyző 

Jogutód intézmény Szervezeti és 
Intézményvezető 2015. június 30. 

Működési Szabályzatának előkészítése 
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5. melléklet a 7312015. (III. 19.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet 
a Kocsis Sándor Sportközpontban (1107 Budapest, Bihari utca 23.) 

intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztás betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június l-jétől2020. május 31-éig szól. 

Munkavégzés helye: 
ll 07 Budapest, Bihari utca 23. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, 
képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az 
intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésért, a 
munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és az intézmény által biztosított szolgáltatásokat 
igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika normáinak betartásáért 
és betartatásáért, létesítményeinek eredményes és hatékony működtetéséért az alapító 
okiratban foglaltak szerint. Feladata a verseny-, fogyatékos- és diáksport támogatása, a 
szabadidősport tevékenységének szervezése és támogatása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú szakirányú végzettség, 
b) hasonló munkakörben legalább öt év feletti szakmai gyakorlat, 
c) 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
d) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
e) vezetési program bemutatása, 
j) büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
a) szakirányú továbbképzésben megszerzett további végzettség, 
b) pénzügyi vagy jogi ismeret, 
c) számítógép felhasználói szintű ismerete, 
d) idegen nyelv ismerete, 
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e) helyismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a) a személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes 

szakmai önéletrajz, 
b) a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fej lesztési elképzelésekkel, 
d) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
e) a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

ea) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

eb) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 5. § (l) bekezdés a) pontja szerinti határidőben 

vagyonnyilatkozatot tesz, 
ee) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a Képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés 
meghozatala során. 

A pályázatot két példányban papíron és elektronikus formában is kérjük benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontj a: 
A munkakör legkorábban 2015. június l. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. április 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálmánné Szabó Judit osztályvezető 
nyújt a 06-1-4338-153-as telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot elektronikus úton a kalman judit@kobanya.hu címen és postai úton vagy 
személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályánál kell benyújtani 
(ll 02 Budapest, Szent László tér 29. fsz. 30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: ... /2015, valamint a munkakör megnevezését: 
"intézményvezető". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményvezető kinevezéséről - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak figyelembevételével - a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat elbírálásának határideje abenyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés 
napJa. 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
www.kozigallas.gov.hu, publikálás időpontj a: 2015. március ... 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására az 
kaphat megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.kobanya.hu honlapon 
szerezhető. 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

ll. napirendi pont: 
A kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztán írásbeli módosító javaslata: 
l. A határozattervezet 17. melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"[8.] 2.,_ Az alapító okirat 8-18. pontja, valamint a "Záradék" alcím elhagyásra kerül." 

2. A határozattervezet 21. melléklet 5. pontjával megállapított 4.4. alpont, valamint a 22. 
melléklet 4. pont 4.4. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

"4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
kormányzati funkciószárn kormányzati funkció megnevezése 

l 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 066010 Zöldterület -kezelés 

l} 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

f [3]4 091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

i [4]2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

[5] _Q 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
[6]7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
[7] 8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

[81.2 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 

[9]10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
prograrnak 

3. A határozattervezet 21. melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"[8.] 2.,_ Az alapító okirat 8-18. pontja, valamint a "Záradék" alcím elhagyásra kerül." 

4. A határozattervezet 25. melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"[8.] 9. Az alapító okirat 8-17. pontja, valamint a "Záradék" alcím elhagyásra kerül." 

5. A határozattervezet 27. melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
"[8.] 9. Az alapító okirat 8-1 7. pontj a, valamint a "Záradék" alcím elhagyásra kerül." 

6. A határozattervezet kiegészül a következő 21. ponttal: 
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"21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 41. 
mellékletben foglalt tartalommal 2015. április l-jei hatállyal módosítja a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát 
és a 42. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot." 

7. A határozattervezet az l. melléklet szerint 41. és 42. melléklettel egészül ki. 

Indokolás: Az 1-5. pontok szövegpontosító módosításokat tartalmaznak. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: 
Kőrösi) alapító okiratának módosításáról szóló 38/2015. (II. 19.) KÖKT határozatával 
módosította a fent megnevezett intézmény alapító okiratát. A módosítást az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdése, valamint a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2015. január l-jei módosítása indokolta. 
Az Áht. szerint az Önkormányzat "Változásbejelentés- Önkormányzati költségvetési szerv" 
tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei 
Igazgatóságához (a továbbiakban: MÁK) a módosítások törzskönyvi nyilvántartásba vétele 
iránt. A MÁK a kérelmet nem fogadta be, és 2015. március 12-én, 01-TNY-258-2/2015-
510075 iktatószámú hiánypótlási felhívással élt. 
A hiánypótlási felhívás indokai a következők. 
A módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.1.3 pontját, és a záró 
rendelkezés 6.2 és a 6.3 pontját törölni kell, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat bevezető része nem térhet el az okirat mintától, ezért itt törlésre került az 
Önkormányzat neve, valamint a Kőrösi címe. 
A MÁK hiánypótlási felhívása nyomán a Kőrösi módosító okiratából, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratából törlésre került a 3.1.3, a 6.2, valamint a 6.3 pont. 
Az alapító okirat módosítását a határozat 41. melléklete, az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a 42. melléklete tartalmazza. 

(150/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 150/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról a 
150/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

74/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát és a 2. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát és a 4. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát és a 6. melléklet szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodapók Óvoda (ll04 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 8. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (llOl Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a 10. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát és a 12. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Ma glódi út 8.) alapító okiratát és a 14. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 

Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát és a 16. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 

Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és a 18. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 19. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 

Gyöngyike Óvoda (llOl Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát és a 20. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 

Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 22. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 23. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 24. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát és a 26. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapító okiratát és a 28. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 29. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 30. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 31. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 32. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 33. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát és a 34. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 35. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát és a 36. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 37. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a 38. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 39. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április 15-ei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 40. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 41. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. április l-jei hatállyal módosítja a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) alapító okiratát 
és a 42. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat 1-42. melléklete - a 15011. írásbeli módosító javaslat figyelembevételével -
mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. között a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezésű projektben, valamint a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 

azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projektben a projektmenedzsment-költség biztosítása tárgyában kötendő 

pénzeszköz-átadási szerződés 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, javaslata van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

75/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása" elnevezésű projektben a projektmenedzsment-költség biztosítása tárgyában 
kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 
TÉR_ KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás 
projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó - a projektben elszámolható kereten 
felüli projektmenedzsment-költségeket biztosító- megbízási szerződést az l. melléklet szerint 
j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

76/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezés ű projektben a projektmenedzsment
költség biztosítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között a 
"KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt projektmenedzseri feladatainak 
ellátásához kapcsolódó - a projektben elszámolható kereten felüli projektmenedzsment
költségeket biztosító- megbízási szerződést az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A Törekvés Sportegyesülettel bérleti szerződés kötése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

77/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Törekvés Sportegyesülettel bérleti szerződés kötése 
(16 igen szavazattal, tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatt lévő, 38367/5 
hrsz.-ú, "sporttelep" megnevezésű, 38 903 m2 alapterületű ingatlanon található paralimpiai 
sportközpont, vívócsamok, teniszpálya és tenisz öltözőépület bérbeadásáról szóló, a Törekvés 
Sportegyesülettel kötendő bérleti szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális 
Mentők- Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 

megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban javaslata, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében 
szereplő együttműködési megállapodás 3. pontban szereplő az "a Képviselő-testület" 

szövegrész helyébe az "az Önkormányzat" szöveg lép, továbbá a 15. pontban szereplő a 
"képviselő-testületi ülésen" szövegrész helyébe a "bizottsági ülésen" szöveg lép. 

(159/1. módosító javaslat) 
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Dr. Szabó Krisztián: Felülvizsgálva a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülésén Patay-Papp Judit által tett 15912. módosító javaslat leírását, az alábbi helyesbítést 
teszem. 
A rögzített 159/2. módosító javaslat helyesen: 
"Patay-Papp Judit szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében 
szereplő együttműködési megállapodás 9. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 
"9. A Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
7 területi régióban régiónként állandó járőrszolgálatot teljesít. A Támogatott járőrözési 
tevékenysége a kerület rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: Kőbánya 
Központ, Újhegy, Óhegy, MÁV Hungária körúti lakótelep és a Kis-pongrác telep, Kertváros, 
Gyakorló utcai lakótelep, Szárnyas úti lakótelep. A Támogatott a vállalt feladatát akként látja 
el, hogy a fenti hét körzetben a rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

(159/2. módosító javaslat)" 

Az előterjesztő támogatja a 159/1. és 159/2. módosító javaslatokat. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 
159/1. és a 159/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

78/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális 
Mentők - Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 
megállapodásról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség 
OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
között kötendő együttműködési megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

J. melléklet a 7 8/2015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-
42, KSH száma: 15735739-8411-321-01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt.: 11784009-
15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató), 

másrészről a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők - Polgári Védelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye: ll 05 
Budapest, Maláta utca 10/b, nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság 85692/2005. szám alatt, 
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adószáma: 18187771-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20084644) 
képviseletében Orosz Tibor elnök mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 
együttesen: Felek 

között az alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel: 

l. A Felek megállapodást kötnek Kőbánya közrendjének és közbiztonságának, a Kőbányán 
élők biztonságérzetének javítása céljából. A Felek együttműködésének kiemeit célja a 
természetes és épített környezet védelme, az ezeket károsító vagy rongáló események 
megelőzése, a személy és tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, a gyermek- és 
fiatalkorúak védelme, a Kőbánya területén megtartott tömegrendezvények biztosítása, a 
közlekedésbiztonság javítása, különös tekintettel az oktatási és szociális intézmények 
környezetének biztosítására és felügyeletére, a katasztrófahelyzetek okozta károk megelőzése, 
elhárítása. A Felek rögzítik, hogy a Támogatott a célok eléréséhez szükséges kiterjedt jármű
és speciális gépparkkal, valamint megfelelő képzettségű tagokkal rendelkezik. A rendőrséggel 
érvényes megállapodás keretében működik együtt. 

l. A Támogató jogai és kötelezettségei 

2. A Támogató a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önk. R.) 8. 
melléklet 27. során 3 287 250 Ft (azaz hárommillió-kettőszáznyolcvanhétezer-kettőszázötven 
forint) támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt egyéb működési célú kiadás fedezésére 
a Támogatott részére. A Támogatott a Támogatást a jelen megállapodás szerinti feladatainak 
ellátása során elsősorban a polgárőrök járőrözési költségeinek (pl. üzemanyag, autójavítás, 
egyenruha stb.) biztosítására és működési költségeinek finanszírozására használhatja fel. 

3. A Támogató vállalja, hogy a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott Támogatást 
átutalással utólag fizeti meg a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, 11710002-20084644 
számú bankszámlájára. 
A támogatás átutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat a Támogatott által negyedévente 
elkészített értékelést, illetve a hozzá csatolt költségszámlákat és menetlevél-kimutatást 
elfogadja. 

A Támogatás átutalása az alábbi ütemezésszerint történik: 

l. 
2. 
3. 
4. 

2015. április 30. 
2015. augusztus 31. 
2015. október 31. 
2016.január 31. 

l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 
l 095 750 Ft 

4. Támogató vállalja, hogy a 2016. január 31-éig esedékes l 095 750 Ft összegű támogatást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. ev1 költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben betervezi. 

5. A Támogató vállalja, hogy- a Támogatott erre irányuló kezdeményezése esetén-közösen 
részt vesz a Támogatottal pályázatokon, pályázati források megszerzése érdekében vele 
együttműködik. A Felek a pályázathoz biztosítandó önrész tekintetében esetenként külön, 
írásban állapodhatnak meg. 
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6. A Támogató vállalja, hogy a Támogatottat a Képviselő-testület üléseire meghívja a 
Kőbánya közbiztonságával összefüggő napirendek tárgyalására és az ezzel összefüggő 
bizottsági napirendek tárgyalásáról értesíti. 

7. A Támogató hozzájárul, hogy a Támogatott a "kőbányai" jelzőt és Kőbánya címerét 
használja. 

8. A Támogató jogosult a Támogatottól a Támogatás felhasználásáról bármikor felvilágosítást 
kérni, a Támogatott tevékenységét - a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben -
annak indokolatlan zavarása nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

Il. A Támogatott jogai és kötelezettségei 

9. A Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
7 területi régióban régiónként állandó járőrszolgálatot teljesít. A Támogatott járőrözési 
tevékenysége a kerület rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: Kőbánya 
Központ, Újhegy, Óhegy, MÁV Hungária körúti lakótelep és a Kis-pongrác telep, Kertváros, 
Gyakorló utcai lakótelep, Szárnyas úti lakótelep. A Támogatott a vállalt feladatát akként látja 
el, hogy a fenti hét körzetben a rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

l O. A Támogatott vállalja, hogy a 9. pontban foglalt tevékenysége me ll ett különös figyelmet 
fordít a nevelési és oktatási intézmények körüli forgalom felügyeletére délelőtt 7.00 és 8.00 
óra között, valamint délután 13.00 és 15.00 óra között. A Támogatott különös figyelmet fordít 
továbbá a közterek és parkok védelmének biztosítására. 

ll. A Támogatott a l O. és ll. pontban foglalt kötelezettségét naponta- kapacitástól függő en 
- 3x8 órás vagy 24 órás folyamatos műszakban látja el, a szalgálatok kezdetét és végét a 
székhelyén szolgálati jelentőlapon vezeti, melyet a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
ügyelete igazol. 

12. A Támogatott vállalja, hogy amennyiben a 9. és 10. pontban meghatározott tevékenysége 
során szabálysértést, bűncselekményt vagy bármely más olyan tényt, körülményt észlel, 
amely intézkedést tesz szükségessé, az erre hatáskörrel rendelkező hatóságat vagy más 
szervet haladéktalanul értesíti. Bűncselekmény észlelése vagy annak gyanúja esetén a 
jogszertien rendelkezésére álló eszközökkel az esetleges veszélyhelyzetet megkísérli 
elhárítani, az esetlegesen fenyegető kárt megkísérli megelőzni, illetve mérsékelni, valamint a 
hatóság kiérkezéséig- szükség esetén- a helyszínt biztosítja. 

13. A Támogatott vállalja, hogy előre nem látott szükséghelyzetekben, valamint 
katasztrófahelyzetekben - emberi életet, egészséget, vagyont fenyegető veszély elhárítása -, 
valamint az Önkormányzat feladatellátásával, illetve vagyonával kapcsolatban ellát a jelen 
szerződésben meg nem határozott olyan feladatokat is, amelyek ellátására speciális gépparkja 
segítségével képes, illetve amelyekre megfelelő képesítéssel rendelkezik. A Támogatott ezen 
rendkívüli feladatokat a felmerülésükkor - ha azokat nem a Támogató kérésére végzi -
haladéktalanul előzetesen jelzi a Támogató képviselőjének (kapcsolattartó). A megállapodás 
területi hatálya a rendkívüli feladatok vonatkozásában is kizárólag Kőbánya közigazgatási 
területe. A Kőbányán kívüli feladatok ellátására a támogatás nem használható fel. 

14. A Támogatott vállalja, hogy - a Támogató előzetes jelzése alapján, előre egyeztetett 
létszámban - közreműködik Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 
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megtartandó tömegrendezvények biztosításában. A Támogatott a jelen megállapodás 
keretében- külön egyeztetés szerint- ellátja különösen az alábbi feladatokat: 

a) fáklyás felvonulás biztosítása, 
b) isaszegi kerékpártúra biztosításában részvétel, 
c) Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában részvétel, 
d) Autómentes Nap biztosításában való részvétel, 
e) Polgári Védelmi Ifjúsági Nap biztosításában való részvétel, 
g) halottak napján és mindenszentek idején a temető környékének biztosítása, 
h) közös akciókban részvétel a X. kerületi Rendőrkapitánysággal és a Kőbányai 

Közterül et-felügyelettel. 

A Felek rögzítik, hogy a Támogatott a rendezvényeken nem lát el vagyonvédelmi és egyéb 
őrző-védő feladatokat. 

15. A Támogatott vállalja, hogy tevékenységéről a Támogató Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának negyedévente, a naptári negyedévet 
követő első rendes bizottsági ülésen beszámol, valamint a rendőrség által leigazolt szolgálati 
naplót, a felhasznált költségeket igazoló számlákat, valamint a gépjárművek üzemeléséhez 
kapcsolódó menetleveleket bemutatja. A beszámoló benyújtásának határideje a naptári 
negyedévet követő ötödik nap. A Támogatott a havi szolgálatióra-összesítőket elektronikusan 
küldi meg. 

16. A Támogatott vállalja, hogy formaruháján, valamint szolgálati gépkocsiján Támogatót 
feltünteti, nyilvános és sajtómegjelenések során a Támogatót megjeleníti. 

17. A Támogatott kijelenti, hogy 
a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 
átlátható szervezet, 
b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 
d) nincs lejárt köztartozása, valamint 
e) nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel és az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, valamint 

III. Vegyes és záró rendelkezések 

18. A Felek j elen megállapodást határozott időtartamra, 2015. december 31. napj áig tartó 
hatállyal kötik azzal, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó támogatási összeg kitízetésének 
határideje 2016. január 31. 

19. A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, indokolt írásbeli 
nyilatkozatával, 90 napos felmondási határidővel felmondani. 
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20. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2014. évi működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe 
helyezést igazolja. 

21. A Támogatott tevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendj éről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet alapján: 084031 civil szervezetek működési támogatása. 

22. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben a Felek az 
alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

Támogató 
Hegedűs Károly aljegyző 

Tel.: 4338-172 
hegedus _ karoly@kobanya.hu 

Támogatott 
Orosz Tibor elnök 

Tel.: +36-30-621-2204 
wolfl.tibi@gmail.com 

23. A Felek jelen megállapodásból származó valamennyi vitás kérdést megkísérelnek 
tárgyalásos úton rendezni. 

24. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

25. A Felek a jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá. 

Budapest, 2015. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

Pándiné Csernák Margit 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

X. Kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Speciális Mentők - Polgári Védelmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Orosz Tibor 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

elnök 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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15. napirendi pont: 
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése van, jelezze. 

Agócs Zsolt: Ha megnézik, hogy mennyibe kerül a Mezei Őrszolgálat működtetése és 
évekkel ezelőtt mennyit költöttek az illegális szemétlerakók felszámolására, akkor ez nagyon 
pozitív és eredményes munkát mutat. 

Elnök: Ha minden illegálisarr lerakott hulladékot szeretnének a területről elszállíttatni, igen 
mélyen kellenemost is a zsebükbe nyúlni. További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, 
szavazzanak a döntési javaslatról. 

79/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló 
beszámolóról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat 2014. évi zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadj a. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi térítési 

díjának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Szabó Krisztián: Az intézményi térítési díj megállapítása a Képviselő-testület 

kötelezettsége, eddig a gyermekvédelmi törvény, illetve aszociális ellátásokról szóló törvény 
rendelkezései szerint, most már aszociális törvény szerinti intézményi térítési díjat már nem 
kell megállapítani. A bölcsődék és a BÁRKA esetében nem javasolják az intézményi térítési 
díj változását, ez esetben nem szükséges az ezekről szóló rendelet módosítása. A Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. esetében normatív határozatban javasolja meghatározni az 
intézményi térítési díjat, amely egyúttal kismértékben emelkedik is az önköltség számítása 
alapján. 
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Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, Kéri, szavazzanak a döntési 
j avaslatokróL 

80/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3 900Ft/nap/fő, 
b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4070 Ft/nap/fő, 
c) demens betegek bentlakásos ellátása: 4070 Ft/nap/fő, 
d) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 5 625 Ft/nap/fő, 
e) szociális étkeztetés: 420 Ft/nap/fő. 

2. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba. 

8112015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról 
(16 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap, 
b) étkezés egyéb költsége: 609 Ft/fő/nap, 
c) gondozás: 3 224 Ft/fő/nap, 
d) játszócsoport 4 713 Ft/fő/nap. 

2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbial< szerint határozza meg: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás: 358 562Ft/nap, 
b) gyermekek átmeneti otthona: 9 202 Ft/fő/nap. 

3. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 
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82/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 
hajléktalanok részére étkeztetés (népkonyha) és nappali ellátás (nappali melegedő) szociális 
szolgáltatás biztosítására- a szerződés aláírásától 2019. december 31-ig tartó időtartamra
kötendő ellátási szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalást lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

83/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cserny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 
300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2015. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

19. napirendi pont: 
Az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 
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Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

84/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Utcáról Lakásba 
Egyesülettel a "Kunyhóból lakásba" program megvalósítása érdekében kötendő, 2019. 
december 31-éig tartó időtartamra szóló együttműködési megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

(A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

20. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által2014. évben lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokról szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

85/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2014. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolóról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2014. évben lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokról szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

21. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban javaslata, kiegészítése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslata (dr. Szabó Krisztián szóbeli 
módosító javaslatára), hogy 
l. a határozattervezet l. mellékletének 13-21. pontja törlésre kerül, és kiegészül egy 13. 
ponttal az alábbiak szerint: 

13. 

A 
A beszerzés tárgya 

A Budapest X. kerület 
Újhegyi sétány 16. szám 
alatti Közösségi ház felújítási 
munkái, valamint az Újhegyi 
sétány közterületi felújítása a 
Harmat utca és Bányató utca 
közötti szakaszon 

B 
Az eljárás típusa 

c 
A beszerzés 

típusa 

Nemzeti értékhatárt Építési 
elérő értékű, nyílt eljárás beruházás 

D 
Előzetesen 

becsült nettó 
érték (Ft) 

474 500 OOO 

2. a táblázat eredeti 22. sorában (becsült nettó értéke) szereplő "38 OOO OOO" szöveg helyébe 
"40 OOO OOO" szöveg lép. 

Indokolás: A 13-21. pontban bemutatott, a TÉR-KÖZ pályázattal kapcsolatos építési 
munkálatok egy közbeszerzés keretében kerülnek lebonyolításra. 

(169/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 169/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 16911. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

86/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 15. évi közbeszerzési tervét az l. melléklet 
szerint elfogadja. 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2015. december 31. napján 
hatályát veszti. 

l. 

J. melléklet a 8612015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 

A B 

A beszerzéstárgya Az eljárás típusa 

c 

A beszerzés típusa 

D 

Előzetesen 

becsült nettó 
érték (Ft) 
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2. Villamos energia beszerzése 
Közösségi értékhatárt elérő értékű, 

Árubeszerzés 78 480 OOO 
nyílt eljárás elektronikus árlejtéssei 

3. Földgázenergia beszerzése 
Közösségi értékhatárt elérő értékű, 

Árubeszerzés 102051320 
nyílt eljárás elektronikus árlejtéssei 

Élelmiszer beszerzése a 
Közösségi értékhatárt elérő értékű, 4. Kőbányai Egyesített Bölcsődék Árubeszerzés 120 285 OOO 

részére nyílt eljárás 

Egységes vagyon- és Közösségi értékhatárt elérő értékű, 
5. 

felelősségbiztosítás 
hirdetmény közzétételével induló Szolgáltatás 65 500 OOO 
tárgyalásos eljárás 

Humán papillama 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

6. a Kbt. 122/A. §(l) bekezdése Árubeszerzés 6 OOO OOO 
vakcinagyógyszerek 

szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

V egyipari termékek beszerzése Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
7. az iskolákban történő a Kbt. 122/A. §(l) bekezdése Árubeszerzés 10 500 OOO 

fe l használásra szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

Bútor beszerzése az iskolák 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

8. 
részére a Kbt. 122/A. §(l) bekezdése Árubeszerzés 8 700 OOO 

szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

A Keresztúriútmenti KSZT-k 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

9. 
felülvizsgálata a Kbt. 122/ A. § (l) bekezdése Szolgáltatás ll OOO OOO 

szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

Közterületi közmű- és műszaki 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

10. 
alaptérkép készítése a Kbt. 122/A. §(l) bekezdése Szolgáltatás 10 OOO OOO 

szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

Közterületi térfigyelőkamera- Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 
ll. rendszer üzemeltetése és a Kbt. 122/A. §(l) bekezdése Szolgáltatás 24 990 OOO 

karbantartása szerinti hirdetmény nélküli eljárás 

Állomás utca 26. szám alatti 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

12. 
épület felújítása és bövítése- új 

hirdetmény közzétételével induló Építési beruházás 389 753 OOO 
ügyfélszolgálati központ 
kialakítása tárgyalásos eljárás 

A Budapest X. kerület Újhegyi 
sétány 16. szám alatti Közösségi 

13. 
ház felújítási munkái, valamint Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 

Építési beruházás 474 500 OOO 
az Újhegyi sétány közterületi nyílt elj ár ás 
felújítása a Harmat utca és 
Bányató utca közötti szakaszon 

A Budapest X. kerület, Újhegyi 
Nemzeti értékhatárt elérő értékű, 14. sétány komplex megújításának Árubeszerzés 40 OOO OOO 

eszközbeszerzése nyílt eljárás 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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22. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Osztály 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek jelentései alapján 

készített 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

87/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 

Osztály 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2014. évre 
vonatkozó éves ellenőrzési jelentését elfogadja. 

88/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek jelentései alapján készített 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentésről 

(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
jelentései alapján készített 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

23. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2015. évi 

Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban javaslata, kiegészítése, észrevétele van, 
jelezze. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata (Nagyné Horváth 
Emília szóbeli módosító javaslata alapján), hogy a határozattervezet l. melléklet 5. 13. 
pontjában szereplő a "Zöld Dió Egyesület" szövegrész helyébe a "Zöld Dió Alapítvány" 
szöveg lép. 

(160/1. módosító javaslat) 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata (Nagyné Horváth 
Emília szóbeli módosító javaslata alapján), hogy a határozattervezet 2. melléklet 9.4. 
pontjában szereplő a "Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny" szövegrész helyébe a "Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és 
Egészségvédelmi Csapatverseny" szöveg lép. 

(160/2. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata (Nagyné Horváth 
Emília szóbeli módosító javaslata alapján), hogy a határozattervezet 2. melléklet l 0.1. 
pontjában szereplő felelősök köre egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"Felelős: V árasüzemeltetési Osztály 

KÖKERT Kft. (a kiültetés utólagos ellenőrzése)" 
(160/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 160/1-3. módosító javaslatot. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. melléklete kiegészül 
egy új 15.6 ponttal az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) Feladatra tervezett összeg (Ft) (Feladatok végrehajtá-
sána k h "d . fil l ) atán e1e, e e őse 

15.6. Annak vizsgálata, hogy az Felelős: Hatósági 

Önkormányzat a Főosztály 

közigazgatási területén tartott Határidő: 2015. 
ebek után eb rendészeti december 3 l. 

hozzájárulást vezessen be. 

(160/4. módosító javaslat) 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról a 160/1-
2-3-4. módosító javaslatok figyelembevételével. 

89/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2015. évi Intézkedési Tervről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Terv beszámolóját - a 160/1. módosító 
javaslat figyelembevételével- az l. melléklet szerint elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Tervét - a 160/2-4. módosító javaslat 
figyelembevételével- a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2015. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

(A határozat 1-2. melléklete a 160/1-4. módosító javaslatok figyelembevételével mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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24. napirendi pont: 
A 2015. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

90/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a 2015. évben tervezett kerületszépítő akciókról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre a 
következő kerületszépítési akciók megszervezését rendeli el: 

a) Kerületi takarítási akció a Föld napján (2015. április 18. és 22.), 
b) "Virágot aszemét helyére" akció, 
c) Zöldhulladékgyűjtés, 
d) "Virágos Kőbánya" közterületi virágültetési akció, 
e) "Madarak és Fák Napja" akció, valamint 
j) Kutyafuttatók népszerűsítési akciói keretében 

fa) Kutyaszépségverseny (2015. május 16-17.) és 
fu) Állatok Világnapja (2015. október 3.). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletes programokat dolgoztassa ki, 
és intézkedjék a prograrnak szükség szerinti meghirdetéséről, lebonyolításáróL 
Határidő: l. a) pont: 2015. április 22. 

l. b-d) pont: 2015. június 15. 
l. e) pont: 2015. október 15. 
l. j) pont fa) alpont: 2015. május 31. 
l.j) pont fu) alpont: 2015. október 15. 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

25. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 

részére irodahelyiség biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

9112015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai 
részére irodahelyiség biztosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete képviselői 
munka végzésére 2015. április l. napj ától a Budapest X. kerület, Állomás utca 15. szám alatti 
(hrsz: 39016/9/A/383), 37 m2 alapterületű helyiséget a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
használatába adja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a tagjai számára a Polgármesteri Hivatal használatában lévő 

helyiségek használatát az l. melléklet szerint biztosítja képviselői munka végzésére. 
Határidő: 2015. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

52. melléklet a 9112015. (III. 19.) KÖKT határozathoz 

A B c 
l. Cím Képviselő neve Helyiség területe 

(m2) 

2. Budapest X., Állomás u.5. Tóth Balázs 
3. Budapest X., Állomás u. 9. Patay-Papp Judit Vivien 
4. Budapest X., Állomás u. 15. Bányai Tibor Péter 
5. Budapest X., Gyömrői út 57. Tubák István 
6. Budapest X., Halom u. 37/b Dr. Fejér Tibor, 

Gazdag Ferenc, 
Gál Judit, 
Marksteinné Molnár Julianna, 
V ar ga István 

7. Budapest X., Kada u. 120. Somlyódy Csaba 

8. Budapest X., Újhegyi stny. Agócs Zsolt, 
14/a Mácsik András, 

Dr. Mátrai Gábor Imre 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

26. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

56 
73 
37 
51 

173 

157 

52 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az európai uniós és 
egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
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27. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. I-IV. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. I-IV havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

28. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű, végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű, 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

29. napirendi pont: 
A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 

felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (5) bekezdése alapján név szerinti szavazás szükséges a "Vállalkozási szerződés 
közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), 
az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ részére" szóló napirendi pont tekintetében. 

Dr. Szabó Krisztián: Az SZMSZ 64. § (2) bekezdése alapján betűrendben felolvassa a 
Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal 
szavaznak. 

48 



Elnök: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 176. 
számú előterjesztést elfogadja az alábbi határozattal. (A név szerinti szavazás eredményét 
rögzítő jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános 
Biztosító Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., adószáma: 14440306-4-44, 
cégjegyzékszáma: 01-10-046150), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhelye: 1051 
Budapest, Október 6. utca 20., adószáma: 10207349-2-44, cégjegyzékszáma: 01-10-041-071), 
valamint az Allianz Hungária Zrt. (székhelye: l 0 87 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 
adószáma: 10337587-4-44, cégjegyzékszáma: 01-10-041356) ajánlata érvényes, az 
ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, az ajánlattételi szakasz és egyúttal a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőnek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőt hirdeti ki 
mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön biztosítási szerződést a 
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőveL A teljes biztosítás 
(vagyon- és felelősségbiztosítás) éves díja nettó 17 358 346 Ft. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását le zárj a. 

30. napirendi pont: 
A TUMBA Kft. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 

vonatkozó kérelme 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

93/2015. (Ill. 19.) KÖKT határozat 
a TUMBA Kft. használati jogának (Budapest X., Kozma utca 7.) átruházására 
vonatkozó kérelméről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy 2015. március 31. napjával szüntesse meg a Budapest 
X., Kozma utca 42518/24 hrsz.-ú ingatlan 836m2 nagyságú területrészére a TUMBA Kft.-vel 
(székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 189. VII. 43., cégjegyzékszáma: 01-09-662195) 
megkötött bérleti szerződést. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bérleti szerződést 
kössön Krátky Gábor egyéni vállalkozóval (székhely: 2251 Tápiószecső, Kátai út 48.; 
nyilvántartási száma: 13606479) a Budapest X., Kozma utca 42518/24 hrsz.-ú, 5143 m2 

alapterületű telekingatlan 836 m2 nagyságú részére sírkőfaragó tevékenység végzése 
érdekében 2015. április l. napjától határozatlan időre az alábbi feltételekkel: 

a) a bérleti szerződés határozatlan időre szól hat hónap felmondási idő kikötésével, 
b) a bérbevett területen a bérlő sírköveket jogosult bemutatni, illetve 
(sír)kőmegmunkálással kapcsolatos tevékenységet végezni a BFVT Kft. (l 0 52 Budapest, 
Városház utca 9-ll.) által készített, az adott területre vonatkozó fejlesztési javaslatban 
foglalt területfelhasználási koncepció alapján, minden ettől eltérő tevékenység végzéséhez 
a tulajdonos Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, 
c) a bérleti díj összege 1000 Ft/m2/év, mely minden évben a KSH által megállapított 
inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy az érintett cégnek, valamint a korábbi közterület
használónak az Önkormányzat, illetve a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé a bérleti 
szerződés megkötésekor ne legyen tartozása, 
e) az Önkormányzat nem járul hozzá osztott tulajdon és földhasználati jog létesítéséhez, 
valamint közös tulajdon létrejöttéhez, 
j) a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő 30 napon belül 
köteles a felépítmények lebontására és a közművek kikötésére, továbbá a bérelt terület 
visszaadására; a bérleti jogviszony bármely okból történő megszüntetése esetén a bérlő 
kártérítésre, kártalanításra, bármilyen térítésre, továbbá elhelyezésre nem tarthat igényt, 
g) a felépítmény tulajdonosát a földterületre elővásárlási jog nem illeti meg, 
h) a bérelt területen folytatott tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséről és 
érvényben tartásáról a bérlő köteles gondoskodni, 
i) a bérlemény előtti járdaszakasz takarítása, téli időszakban a síkosságmentesítése, a hó 
eltakarítása a bérlő feladatát képezi, az ennek elmulasztásából keletkező kárért a bérlő 
felel, 
j) a bérlő a bérlet tárgyát képező területet nem jogosult albérletbe vagy további 
használatba adni, annak birtokát átengedni sem természetes, sem jogi személy részére, 
sem ingyenesen, sem pedig ellenérték fejében a bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül; a bérbeadó az előzetes írásbeli hozzájárulást csak azzal a feltétellel adja meg, ha 
az albérlő, további használó a bérleti díj kétszeres összegének megfizetését vállalja, az 
engedély nélküli albérletbe adás, használatra átengedés azonnali hatályú felmondásra 
jogosítja fel a bérbeadót, 
k) a bérleti szerződés alapján a bérlőt megillető bérleti jogviszony és a bérletből fakadó 
mindennemű jogosultság és kötelezettség harmadik személyre történő átruházása, 
átengedése, engedményezése, továbbá gazdasági társaság részére nem vagyoni 
hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásása csak a bérbeadó előzetes írásbeli 
hozzáj árulásával lehetséges, 
l) a bérleti szerződés alapján a bérlő súlyos szerződésszegésének minősül az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése, melyek alapján a bérbeadó a szerződést 

azonnali hatállyal felmondja vagy felmondhatja: 
la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy más jogszabályban meghatározott 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, 
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lb) a bérlő a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat nem fizeti meg a szerződésben 
megjelölt határidőben, 
le) a bérlő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, 
ld) a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, rongálja, bérbeadói 
hozzájárulás nélkül másnak használatába vagy birtokába adja, 
le) a bérlő a bérleményben gyakorolt tevékenységi körét a bérbeadó hozzájárulása 
nélkül módosítja, 
lj) a bérlő bérbeadói hozzájárulás nélkül a bérleményerr átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen bevonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
lh) a bérlő a bérleti szerződés alapján bármely jogosultságát illetve kötelezettségét 
harmadik személyre a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ruházza át. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

31. napirendi pont: 
A Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti 42518/24 hrsz.- ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlant érintő telekalakítás elvégzése, magánút létesítése és annak hasznosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

94/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti, 42518/24 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant érintő telekalakítás elvégzéséről, magánút létesítéséről és annak 
hasznosításáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
Budapest X., Kozma utca 7. szám alatti, 42518/24 hrsz.-ú ingatlannak a T-87439 tételszámú 
vázrajz szerinti megosztását és a megosztást követően újonnan kialakuló 42518/61 hrsz.-ú, 
267 m2 alapterületű kivett magánút nyilvános árverésen történő elidegenítését. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések (változási vázrajz 
földhivatali átvezettetése, forgalmiérték-becslés elkészíttetése, nyilvános árverés 
lebonyolítása) megtétel ére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 42518/24 hrsz.-ú ingatlannak a 
T-87439 tételszámú vázrajzszerinti megosztását követően kialakuló 42518/61 hrsz.-ú, 267m

2 

alapterületű kivett magánút elidegenítésére kiírt nyilvános árverés eredményes lefolytatását 
követően az adás-vételi szerződést az árverés nyertesével kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

32. napirendi pont: 
Óvodavezetők közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatokróL 

95/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
Révész Istvánné közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Révész Istvánné, 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. §(4) bekezdése alapján felmentéssel2015. december 28-ai hatállyal megszünteti, 
egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
2. A Képviselő-testület Révész Istvánné részére 2015. augusztus l-jei hatállyal címzetes 
igazgatói pótlékot állapít meg 18 650 Ft összegben. A munkavégzés alóli mentesítés idejére 
l 464 850 Ft távolléti díjat, valamint a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére 
l 714 500 Ft összeget biztosít, egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi 
intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék, távolléti díj, 
valamint jubileumi jutalom kifizetésére a 2015. évben 3 999 611 Ft (3 149 300 Ft személyi 
juttatás + 850 311 Ft munkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. április 28. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

96/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
Gajdics Józsefné közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gajdics 
Józsefné, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2015. december 30-ai hatállyal megszünteti, 
egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
2. A Képviselő-testület Gajdics Józsefné részére 2015. augusztus 31-ei hatállyal címzetes 
igazgatói pótlékot állapít meg 18 650 Ft összegben. A munkavégzés alóli mentesítés idejére 
l 343 400 Ft távolléti díjat, a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésére l 533 OOO Ft összeget, 
valamint 4 havi vezetői pótléknak megfelelő 298 348 Ft összeget egyszeri juttatásként 
biztosít, egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 

52 



3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék, távolléti díj, 
valamint jubileumi jutalom kifizetésére a 2015. évben 3 605 400 Ft (2 838 898 Ft személyi 
juttatás + 766 502 Ft munkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. április 28. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

97/2015. (Ill. 19.) KÖKT határozat 
Baloghné Stadler Irén közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Baloghné 
Stadler Irén, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 30. §(4) bekezdése alapján felmentéssel2015. december 29-ei hatállyal 
megszünteti, egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
2. A Képviselő-testület Baloghné Stadler Irén részére 2015. augusztus 30-ai hatállyal 
címzetes igazgatói pótlékot állapít meg 26 925 Ft összegben. A munkavégzés alóli mentesítés 
idejére l 479 300 Ft összegű távolléti díjat, valamint 4 havi vezetői pótléknak megfelelő 
430 947 Ft összeget egyszeri juttatásként biztosít, egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott címzetes igazgatói pótlék és távolléti díj 
kifizetésére a 2015. évben l 956 337 Ft (l 540 423 Ft személyi juttatás + 415 914 Ft 
munkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 9. sora (Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű 
kifizetéseinek tartaléka) terhére. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. április 28. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

98/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
Antalics Hajnalka közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos kérelem elbírálásáról 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Antalics 
Hajnalka, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1105 Budapest, Hárslevelű u. 5.) intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2016. április 30-ai hatállyal megszünteti, 
egyben felkéri a polgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. április 28. 
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Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: Megköszöni az óvodavezetők munkáját. A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

33. napirendi pont: 
A Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekkel 

kapcsolatos polgári perek 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslatról. 

99/2015. (III. 19.) KÖKT határozat 
a Holló Levente által jogosulatlanul aláírt, társasházakkal kötött szerződésekkel 

kapcsolatos polgári perekről 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
felperes által jogalap nélküli gazdagodás jog címén a 

a) Budapest X. kerület, Román u. 10. sz. Társasház alperes ellen 63 523 Ft, valamint 
b) Budapest X. kerület, Állomás u. 20. sz. Társasház alperes ellen 14 471 269 Ft 

megfizetése iránt indított perekben a perek megszüntetéséhez. 
2. A Képviselő-testület jogalap nélküli gazdagodás jogcímén a Budapest X. kerület, Mádi u. 
15/B sz. Társasház alperes ellen 2 889 743 Ft megfizetése iránt indított perben hozzájárul a 
fellebbezés visszavonásához, és tudomásul veszi, hogy ezáltal az elsőfokú bíróság ítélete 
jogerőre emelkedik. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda útján gondoskodjék a szükséges 
intézkedések megtételérőL 
Határidő: 

Feladatkörében érintett 
azonnal 
az aljegyző 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: Bejelenti, hogy a Képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülés keretében tárgyalja a 34-36. napirendi pontokat. 

34. napirendi pont: 
A Pro Sanitate díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 34. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 
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35. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. részére biztosított közterület-használati hozzájárulás módosítása iránti 

kérelem 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 35. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

36. napirendi pont: 
A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 36. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

37. napirendi pont: 
Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 37. napirendi pontot. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a képviselő-testület a rendkívüli ülés 
elfogadott napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja. A 
Képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2015. április 16-án (csütörtökön) 
9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: l 0.1 O óra. 

LL 
Kovács Róbert 
polgármester 

elnök 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

./ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. március 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

l. Kovács Róbert polgármester 
YtL 

····r··e····-~·-············ ..... # ..................................... . 
\ \ "· ( 

i! t."-' \'\-l 
Y:'~~-·~·-· ..... , .... ~.: ............................. . 

A Képviselő-testület tagjai: 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

- . 

5. Gazdag Fe rene 

..... 4~:: .... :~~~~ ....................... . 
/ 

., ... ,::· •' 

o o •• o •• ~··~ ••• o ••••••••••••••••• o •• o o o o o ••• o •• o o ••••• o •••••• o •• o •• o 

4. dr. Fejér Tibor 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

..... ff. ..................... ~i·············· 
l ;{ ~ / ~ co/~> 

• /i.-; :::::. • :· .': • •••••••••• ~-:~:;i~ .................. . 

6. Gál Judit 

,ft 
~ ... .f..-.-~ 

8. Mácsik András ···················································· 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István .... : . !-. · ............. ; .... . ( ..................... 

, ci't l) G--~ 
······I··~<·(·,···~···K~··················· 

A,0~ ,J ; 

16. Varga István 

17. W ee ber Tibor alpolgármester .....••.. : ......•.........•.... !. ...•......•........ 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 

Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. T ó th Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Perenené 

Laukó Zsófia 

Nagy István 
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Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 

Antalics Hajnalka 

Baloghné Stadler Irén 

Gajdics Józsefné 

Révész Istvánné 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

l ' ' 

Vincze Sándor 

l ,' ' 

l/WA.~~ 
.............. ':·~····~··························· 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A NÉVSZERINTI SZA V AZÁS EREDMÉNYÉT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és 
felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

szóló döntéshez, 

amely a 2015. március 19-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület tagjai: 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

l. Kovács Róbert polgármester x 
2. Agócs Zsolt x 
3. Bányai Tibor Péter ' 'L 
4. dr. Fejér Tibor x 
6. Gál Judit >< 
5. Gazdag Ferenc x 
8. Mácsik András X' 
7. Marksteinné Molnár Julianna x 
9. dr. Mátrai Gábor Imre x 
10. dr. Pap Sándor alpolgármester x 
ll. Patay-Papp Judit Vivien x 
12. Radványi Gábor alpolgármester x 
13. Somlyódy Csaba x 
14. Tóth Balázs x 
15. Tubák István x 
16. Varga István K 
17. Weeber Tibor .ie 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 64. §-a alapján. 

,J"t .... (_,(L 
Kovács Róbert 

polgármester 



l. me/lék/et a 89/2015. (Ill 19.) KÖKT 
határozathoz 

Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 
2014 .. évi intézkedési terv beszámolója 

A 2014. évi intézkedési terv beszámoló szerkezete megfelel a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2009-2014 
évekre" című dokumentációban megjelenített "5. 15. Környezetvédelmi Program (2009-2014) pontjainak összefoglalása" című fejezetben foglaltaknak. Jelen 
beszámolóban szereplő sorszámok megegyeznek a fejezet sorszámaivaL A felülvizsgálat során megjelenítettünk olyan feladatokat is, amelyek nem igényeltek 

ráfordítás t. 

1.1 Szmogriadó 
(Tájékoztatási vagy riasztási fokozat 
elrendelése esetén a lakosság folyamatos 
tájékoztatása) 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

1.2 A környezetvédelmi felügyelőséggel 
egyeztetve a légszennyező pontforrások 
folyamatos aktualizálása 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben 
meghatározott szmoghelyzet bekövetkezése esetén a főpolgármester feladata az érintett 
lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről és időtartamáról, 
a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a jövőbeli túllépés 
megelőzése érdekében szükséges feladatokról. 
2011. december l-jétől Budapest Főváros közigazgatási területén tilos az avar és kerti 
hulladékok égetése, helyette elsősorban helyben komposztáini kell, másodsorban a 
háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató 
(Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló 
zsákban gyűjteni, amelyet a közszolgáltató elszállít. 
Az avarégetési tilalom betartását a Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai 

ellenőrizni. 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek 
környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli 
intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 3/2009. (III. 20.) KvVM 
utasítás 2. §-a értelmében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) az egységes környezethasználati 
engedélyhez kötött üzemeltetők közül a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
üzemeltetőiről, valamint a kibocsátott légszennyező anyagok köréről minden év április 30-
ig tájékoztatást ad a telephely szerint illetékes polgármesternek. Ezen kötelezettséget 
Budapesten a Felügyelőség a főpolgármester felé teljesíti, de kérésünkre az adatokat 2014. 
évben részünkre is megküldték. A nyilvántartott adatok szerint a kerületben 7 telephely 
(Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Dreher Sörgyárak Zrt., Egis Nyrt., Kőbányahő 
Kft., Rath Hungária Kft., Richter Gedeon Nyrt., Xellia Kft.) rendelkezik egységes 

kötött 



2.1 Rákos-patak menti területen 
folytatott kábelégetésekből eredő 
szennyezések felszámolása 
társhatóságokkal 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

2.2 Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Polgárőrség bevonásával 

Felelős: Érintett Főosztályok, 
Mezei Őrszolgálat 

2.3 A Fővárosi Közgyűlés által a Felső
rákosi rétek kijelölt védett területei 
kezelésének, feladatainak 
nyomonkövetése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

A Rákos-patak menti helyi természetvédelmi területen a korábbi kábelégetésből 

visszamaradt égéstermék természetvédelmi szempontból olyan terhelést jelent a 
környezetre, amelynek felszámolása kiemeit feladat. A 2014. július 14-én megtartott 
helyszíni bejáráson értesültünk a Budapest Főváros Önkormányzatának arról a 
kezdeményezéséről, amely a Felső-rákosi rétek két kiemeit kábelégetési helyszínének 
talajcseréjét irányozta elő. A természetvédelmi kezelés keretében elvégzendő 

szennyezőanyag-felszámolás két ütemben valósul meg. 
Az első ütemben, 2014. október végén az ex lege láprét melletti területen a talajcseréjét 
elvégezték. A munka folyamán 275 tonna veszélyes hulladékot szállított el a Főkert Zrt. 
A második ütemben a patakpart melletti salakos terület kerül felszámolásra, várhatóan 
2015. tavaszán. 

A XVI. és XVII. kerület által létrehozott mezőőri társuláshoz Kőbánya 2011. májusában 
csatlakozott, amely összefogás később tovább bővült a XVIII. kerületteL A mezőőri 
szolgálat a leggyakrabban az illegális hulladéklerakás, az engedély nélküli fakitermelés, a 
terménylopás és a kábelégetések ellen lépett fel. 

2014. január l. napján a Felső-rákosi rétek kijelölt területeit a Fővárosi Közgyűlés helyi 
természetvédelmi területté nyilvánította, amelynek következtében a Budapest Főváros 
Önkormányzata a védett terület határát hatósági táblákkal jelölte meg. A természetvédelmi 
terület őrzését a Budapest Főváros Önkormányzata Rendészeti Igazgatóságának keretein 
belül működő természetvédelmi őrszolgálat végzi. A helyi gazdákat, földhasználókat, 
kirándulókat, sportolókat, kutyasétáltatókat az őrszolgálat folyamatosan tájékoztatja a 
védettség tényéről, a védett értékekről és az életbe lépett új szabályokról. Az őrzési 
feladatok mellett az őrszolgálat természetesen részt vesz a természeti értékek 
monitoringjában is, amely során például újonnan került elő 2014. tavaszán a területről a 
fokozottan védett ürgének egy kisméretű állománya. A faj élőhelyének védelmében 
azonnali intézkedéseket kellett hozni a fű röviden tartása érdekében. A terület természeti 
és kultúrális értékeinek és emlékeinek széleskörű bemutatása érdekében a Budapest 
Főváros Önkormányzata által a közeljövőben egy tanösvény kialakítására kerül sor. 
2014. tavaszán a "Te Szedd!" országos program keretében lezajlott nagy szemétszedési 
akció során 78 zsák szemét gyűlt össze a területről, valamint 2 db - főként 

autóalkatrészeket tartalmazó - 10 m3 -es konténer került elszállításra. 
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2.4 Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése 
(gázleszívó rendszer üzemeltetése, előírt 
környezetvédelmi vizsgálatok elvégzése, 
növénygondozás, őrzés stb.) 

Felelős: Zrt. 
2.5 Gergely-bányával kapcsolatos 
rendkívüli feladatok elvégzése 
(a környezetvédelmi felügyelőség 
határozata alapján beavatkozási és 
kármentesítési manitoring terv) 

2.6 Kerületi locsolókutak 
engedélyezése 

Zrt. 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

2. 7 Ipari vízhálózat hasznosításának 
megvízsgálása 

3.1 Illegális rákötések csökkentése, és a 
jogszabálytól eltérő szennyvízkezelés 
feltárása, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság felé történő jelzése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

90 OOO OOO 

2014. évben a gázleszívó rendszer üzemeltetése rendben zajlott, az előírt 

környezetvédelmi vizsgálatokat az akkreditált Bálint Analitika Kft. végezte el, amelyhez a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. aktív segítséget nyújtott. A növénygondozás a tervek szerint, 
az előírt mértékben, a parlagfű-mentesítéssel együtt megtörtént Az őrzés biztosított, a 
megrongálódott kerítés kijavításra került. 

A Felügyelőség a területre előírt beavatkozási terv és kármentesítési manitoring terv 
készítésére irányuló kötelezését 2014. áprilisában visszavonta, új határozat ezidáig még 
nem került kiadásra. 

Az 500 m' /év értéket meg nem haladó felszín alóli vízkitermelés esetében a kerületi 
jegyző jár el. 2014. évben locsolókút létesítése iránti kérelem nem érkezett hatóságunkhoz. 
Lakossági bejelentés alapján a Budapest X. kerület, Keresztúri út egyik ingatlanán 
folytattunk le a kerti locsolókút és a belső vízhálózat összekötésének vizsgálatára irányuló 
eljárást a Fővárosi Vízművek Zrt. és a jogelőd Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 
részvételével. 

Az ipari vízhálózat hasznosításának vizsgálata megkezdődött, kivitelezés még nem történt. 

A 2013. szeptemberében indult környezetvédelmi beruházás, a Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése projekt célja, hogy Budapest minél nagyobb része, minél 
hamarabb rácsatlakozhasson a korszerű csatomahálózatra, és a keletkező szeunyvizek 
káros anyagoktól megtisztítva kerüljenek vissza a természet körforgásába. A beruházásnak 
köszönhetően az eddig ellátatlan területek nagy részén 2015-ig kiépül a szennyvízhálózat, 
így a csatamázatlan háztartások elszivárgó szeunyvize többé nem károsítja a környezetet. 
Kőbányán a csatornaépítés az Albertirsai köz, Diósgyőri utca, Kiskert utca, Ónodi utca, 
Korall utca, Petrőczy utca, Pogány utca, Rákász utca, Ökrös köz, Serpenyő utca, Tárna 
utca és el!véb utcák kiielölt szakaszait érinti. arnelvnek ielentős része már me 
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3.2 Rendőrséggel egyeztetett címeken 
közvilágítás kiépítése 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

3.3 Nyílt csapadék elvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 2014. 
évre tervezett zöldterület karbantartási 
keret terhére, a felmerülő igény szerint) 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

3.4 A közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eitakaró fák 
koronájának megmetszése (ha 
özönnövény, akkor teljes kiirtása) 

4.1 Hálós térburkolatok kialakításának 
ösztönzése 

15 984 220 

10 833 100 

Lakóingatlan 
7 649 062 

Nem lakóingatlan 
9 274 538 

2014. évben a Budapest X. kerület, Hatház utca, Halas utca, Ihász utca és Kerámia utca 
egy-egy szakaszának közvilágítása kiépült, illetve bővítésre került, valamint a Pongrác út 
19. orvosi rendelő előtti közvilágítás is elkészült. 

2014. szeptember közepére elkészült az Óhegy park, a Vásárló utca, a Gépmadár utca és a 
Tavas utca megjelölt játszótereinek közvilágítása. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai között a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok 
tekintetében egy összegben jelenik meg a fűnyírás, a parlagfű elleni védekezés, az 
özönnövények irtása, a fa- és cserjemetszés, a zöldhulladék-kezelés, a szállítás (stb.). 
A lakóingatlanok 6 OOO OOO forint keretösszege év közben keretátcsoportosítással 
korrekcióra került, amely számszerűségét tekintve 7 649 062 forintra módosult. 2014. 
október l-jéig a takarítási szerződés tartalmazta a fűnyírás, a parlagfű elleni védekezés, az 
özönnövények irtása jogcímű munkákat, ezt követően külön zöldterület-karbantartási 
szerződésben szerepeitek és szerepeinek a továbbiakban. 
A nem lakóingatlanok tekintetében a ll OOO OOO forint keretösszege esetében nem volt 

módosítására. 

A Kőkert Kft. a kerületben lévő közvilágítást akadályozó fák űrszelvény gallyazását 
önkormányzati, lakossági, valamint rendőrségi és saját észrevételük alapján elvégezték. 

A hálós térburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból is 
támogatandó. Az építési- és használatbavételi engedélyezési eljárások során benyújtott 
tervek alapján az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály minden esetben tájékoztatja az 
engedélyest, hogy zöldfelületi számításba nem számolható be. 
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4.2 Talajszennyező 
környezethasznáJók kiszűrése 
érdekében ellenőrzés, szükség esetén az 
engedélyező, nyilvántartó hatóság felé 
intézkedés kezdeményezése 

Kerületi Környezetvédelmi Program 
elkészítése és elfogadása 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

5.2. A fás szárú növények pótlásáról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

A különböző eljárások és helyszíni szemlék során feltárt talajszennyezők, vagy szennyezés 
gyanúja esetén minden esetbenjeleztük a problémát a hatáskörrel rendelkező Felügyelőség 
felé. 

A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 
2015-2019. évekre" című dokumentációt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Program) 
költségvetési forrás hiányában nem külső szakcég, hanem a Hatósági Főosztály 

munkatársai készítették el. A Környezetvédelmi Program elkészítéséhez adatot 
szolgáltatott a Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., a Kőkert Kft., a kerület oktatás-nevelési intézményei, valamint a kerületben működő 
nagyobb gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek. A Felügyelőség a 2014. november 
17 -én kelt levelében szakmai véleményt alakított ki a dokumentummal kapcsolatban, 
amely teljes terjedelemben a végleges Program függelékeként szerepel. A 
Környezetvédelmi Programot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című dokumentum jóváhagyásáról 
szóló 542/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatával elfogadta. A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése értelmében a 
Környezetvédelmi Programot 2015. év elején a szomszédos kerületeknek, az adatot 
szolgáltató szervezeti egységeknek, valamint szervezeteknek és a Felügyelőségnek 

A rendelettervezet 2015. évben a Képviselő-testület ülésére beterjesztésre kerül. 
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5.3 Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek állapotának fejlesztése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
5.4 Faültetési Program folytatása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
5.5 Faültetés 
(a kerület több pontjára 591 db fa 
el ültetése) 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

5.6 Száraz fák felmérése és kivágása a 
közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. és Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
5. 7 Tuskómarás a közterületen 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.8 Környezetvédelmi Alapból 
fapótlások, az eiültetett fák fenntartása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 

16 041803 

29 806 646 

3 553 154 

480 OOO 

1574 800 

Elkészült a Szent László tér rendezésének l. üteme (1180 m2
), az Élessaroknál az 56-os 

emlékhely l. üteme (1113 m2
), valamint a Kada utcában és az Állomás utcában az 

elbontott pavilonok helyén a megállóhely felújítása (320 m2
). 

A Jászberényi úton- a Kőbánya Kertváros melletti szerviz útnál -88 db fa elültetése és a 
Budapest Főváros Önkormányzata hozzájárulásának beszerzése áthúzódik 2015. évre. 

A Kis-Pongrác lakótelepen végzett munkák fapótlására előírt 591 fa (melyek helyszínét 
kijelölés miatt a Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal határozta 
meg) ültetése 2014. áprilisában megtörtént, a fenntartás 2014-re biztosított volt. Összesen 
33 fajtájú fa került elültetésre. A legtöbbet a tövis nélküli gledíciából (összesen 83 db-ot) 
telepítettek a kijelölt helyekre, illetve gömbjuharból (48 db) és korai juharból (45 db). 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014. novemberi ülésére tájékoztató 
készült. 227 db kivágandó fa felmérése történt meg (202 db kiszáradt/beteg és 25 db 
csonk). 
A Kőkert Kft. a szárazfák kivágását az Önkormányzattól megkapott lista alapján végezte 
el. Az évközben bejelentett beteg, illetve balesetveszélyes fákat soron kívül kivágták. 

A Kőkert Kft. a kivágott fák tuskómarását, illetve a 98 db tuskókiszedést saját 
kapacitásával végezte. 

248 db fa ültetésére a KŐKERT Kft.-vel a szerződéskötés megtörtént, az ültetési munka 
részben áthúzódik 2015-re (14 374 686 Ft). 
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5.9 Növényosztási akció ("Önnek is 
szeretnék adni virágot!" címmel kiírt 
pályázat) a lakosság számára 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

5.10 "Tiszta udvar, rendes ház 2014." 
és "Tiszta, rendezett Kőbányáért 
2014." és "Virágos Kőbányáért" 
pályázatok lebonyolítása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

5.11 "Virágot aszemét helyére!" akció 

Felelős: Kőkert Kft. 

3 387 248 

l 049 641 

950 OOO 

Az Önkormányzat 2014-ben a pályázat keretében a kerület lakosainak ingyenesen 
biztosított növényeket a környezetük, otthonuk szebbé tételéhez. 276 társasház és 
magánszemély pályázott 10 OOO db egynyári palántára, 1020 db álló muskátlira, 410 db 
futómuskátlira, 971 db fűszernövényre, 3379 tő fagyal sövényre és 1643 db virágzó 
cserjére. A program nagyon sikeres volt. A nyertes pályázóknak a növények 2014. május 
16-án kerültek átadásra a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban. A növények 
kiosztásában és a kiszállításában a Kőkert Kft. segített. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 
Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletet, 
amely szerint a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény 
elismerésére "Kőbánya Építészeti Díja", "Tiszta udvar, rendes ház", és "Tiszta, rendezett 
Kőbányáért", valamint "Virágos Kőbányáért" elismerést adományoz. 
A három programban összesen 458 társasház, magáningatlan, intézmény vagy vállalkozás 
szemléjére került sor. 76 erkély volt érdemes a "Virágos Kőbányáért" elismerő oklevélre, 
149 elismerő porcelántábla került kiosztásra a "Tiszta udvar, rendes ház" és 10 db a 
"Tiszta, rendezett Kőbányáért" programban. A már korábban is díjazott kertek, előkertek 
esetében 67 elismerő oklevél adományozására került sor. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évben részt vett a "Tiszta udvar rendes ház" 
programban. 9 lakóingatlannal pályáztak, amely mindegyike elnyerte a "Tiszta udvar 
rendes ház" cím et. Az ingatlanok között megtalálható l 00%-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő lakóingatlan, valamint olyan társasház is, melynek közös képviseletét a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. (Önkormányzati lakóingatlanok Bánya utca 10., 
Hölgy utca 21., Korponai utca ll., Mádi utca 120., Kolozsvári utca 29-31. Társasházak 
Gyakorló utca 3., Harmat utca 10-12., Kőrösi Csoma S. út 40., Mádi utca 2/B)_ 
A Kőkert Kft. a felsorolt helyszíneken egy és kétnyári ültetéssei igyekszik 
megakadályozni az illegális hulladék lerakását. A virágokat a Kőkert Kft. ültette el és 
gondozta az alábbi helyszíneken: 
- Mádi utca - Zsombék utca sarok, 
- Mádi utca- Harmat köz sarok, 
- Bihari út - Balkán utca sarok, 
-Gutor tér. 
A Harmat utca - Csősztorony u. sarkán és a Csősz közben ültetett cserjéket rendszeren 
_g_ondozták. 
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5.12 "Legszebb konyhakert" 
programhoz történő csatlakozás 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

5.13 Balogh János Országos 
Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny támogatása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

5.14 "Virágos Magyarországért" 
pályázaton való részvétel 

Felelős~ Városüzemeltetési Osztály, 
Kft. és Kőbányai V agyonkezelő 

Z rt. 

300 OOO 

8 388 350 

Az Önkormányzat csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott "A 
legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz -
meghirdette a kőbányai "A legszebb konyhakertek" című programot/versenyt. A program 
célja a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, 
gyümölcsöt. A helyi versenyben minden résztvevő kapott elismerést, két országos 
jelöltünk volt, az egyik balkon kategóriában, a másik pedig közösségi kert kategóriában. 
Nagyon büszkék vagyunk, hogy az országos zsűri a Magyar Gyula Kertészeti SZKI -
sajátos nevelési igényű diákokkal művelt- kertjét elismerésre, díjazásra méltónak találta. 
Az 1500 m2 -es zöldségeskertben és a 600 m2 -es gyümölcsösben több mint 40 féle 
zöldséget, gyümölcsöt és fűszernövényt termesztettek 2014-ben. A fiatal, a balkonon 
történő kertészkedést most kezdő másik jelölt (dr. Aradi Gabriella) országos díjat ugyan 
nem kapott, de nagyon büszkék vagyunk az országos elismerő oklevélre. Az erkélyén 28 
cserépben és 12 ládában 15 féle zöldséget, fűszernövényt és gyümölcsöt gondozott 
példamutatóan és nagy szeretettel a "kertgazda". A helyi "Legszebb konyhakertek" 
verseny díjkiosztóünnepélyéta helyi "Tiszta udvar, rendes ház", a "Virágos Kőbányáért" 
és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért" verseny díjkiosztó ünnepélyével együtt tartottuk meg. 

A Bem József Általános Iskola és a Zöld Dió Alapítvány szervezésében megrendezett 
országos versenysorozat 2014. március és június között zajlott Budapesten, 9 
magyarországi és 2 külföldi városban. A program lebonyolításához használták fel a 
támogatási összeget. 

A Kőkert Kft. az idei évben a Szent László tér Polgármesteri Hivatal előtti díszkertjét 
újította fel. A területen lévő elöregedett cserjéket kiszedték, amit lehetett, átültettek Új 
egynyári ágyást alakítottak ki. A bevezető járdák mellé évelőket, a templom elé rózsákat 
ültettek Gyepszőnyeget raktak, a padokat felújították, a szemetes kosarakat kicserélték. A 
meglévő táblák helyett új táblákat helyeztek el. 

Az országos verseny kőbányai zsűrizésére 2014. július 30-án került sor. Az idei helyszínek 
a Szent László tér, a Kőrösi Csoma sétány, a Mélytó és környéke, a Harmatcsepp játszótér 
volt. A versenyben Kőbánya a FŐKERT Nonprofit Zrt.-től 500 tő árvácska különdíjban 
részesült, valamint Zsigó György növényvédelmi szakértő által 50 OOO forint értékű 

növényvédelmi szakértői munka felajántását nyerte el. 
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5.15 Kis-Pongrác telep zöldfelület 
megújítása, játszótér felújítása, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

5.16 Játszótér felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

5.17 Játszószerek karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
5.18 Játszótéri koncepció 
felülvizsgálata 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
F őépítészi Osztály, Kőkert Kft. 
5.19 Ivóvíz kutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén 

Felelős: Kőkert Kft. 

238 987 741 
(85%-ban támogatott, 

15% önerő = 

35 848 161) 

111620 605 

9 050 274 

1243 OOO 

A közterület-fejlesztési, zöldterület felújítási munkák 2014. december 15-éig részlegesen 
befejeződtek, azonban a téli évszak időjárási körülményei miatt a terv szerinti 28 500 db 
cserjéből 6 500 db cserje beültetésére, valamint kb. 10% zöldfelület kialakítására 2015. 
tavaszán kerülhet sor a párhuzamosan felújításra kerülő közvilágítási rendszer 
nyomvonalával érintett területeken. A kivitelezési munkák 95%-ban elkészültek, bruttó 
9 085 128 forint értékű munka átütemezésre kerül a tavaszi befejezésre. A játszóterek 
felújítása és a felnőtt játszóeszközök kihelyezése megtörtént 

2014-ben megújultak az alábbi játszóterek: Gyakorló u 11-13. (5 999 999 Ft), a Kápolna 
u.-Román u. játszótér, az Állomásu.-Vásárló u. játszótér, a Dombtető u. 2-4. játszótér és 
az Ihász köz játszótér (24 333 581 Ft) valamint a Bársonyvirág u. játszótér (14 968 921 
Ft). 
4 új Street-work-out játszótér készült: a Fekete István Általános Iskola előtti parkban, a 
Vásárló u. játszótérnél, a Gépmadár óvodával szemben és az Óhegy parkban (31 224 982 
Ft). 
Három "dühöngő" felújítás készült: az Óhegy parkban, a Csajkovszkij parkban és a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskolánál (l O 075 900 Ft). 
Négy helyszínen felnőtt játszótér készült: Bem József Általános Iskolánál, a Gépmadár u. 
18. és Gyakorló köz közötti parkban, a Lavotta sétány és a Harmat u. 158-160. számú 
épületek közötti parkban, a Dombtető u. 2-4. játszótérnél (25 017 222 Ft). 

Havi ellenőrzés, kötőelem karbantartás és javítás történt. 2014-ben felülvizsgálatot 
végeztettünk az intézmények és közterületek játszóeszközein. A Zsivaly és Gyöngyike 
óvodában a szükséges javításokat, burkolatcseréket a Kőkert Kft. elvégezte. 

2014-ben a Főépítészi Osztály nem végzett ilyen tevékenységet. Előkészítette azonban a 
Sibrik Miklós utca - Mádi utca sarkán egy kerékpáros pihenő kialakítását a szükséges 
tervek elkészítésével. 

2014-ben 3 db ivókút kihelyezés történt meg: 
- Fekete István Általános Iskola, 
-Bem József Általános Iskola, 
- Gyakorló u. 11-13 játszótér. 
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5.20 Körösi Csoma sétány és Újhegyi 
sétány karbantartása 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.21 Mélytó szökőkút üzemeltetése 

Felelős: Kőkert Kft. 

5. 22 Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.23 Növénykazetták felújítása a 
Városközpontban 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.24 Parki vízhálózat karbantartása 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.25 Parki berendezési tárgyak 
javítása és kihelyezése 

Felelős: Kőkert Kft. és Városüzemeltetési 
Osztály 

5.26 Október 4. - "Állatok világnapja" 
alkalmából kutyafuttatók 
népszerűsítési akciói 

Felelős: Kőkert Kft. és Városüzemeltetési 
Osztály 

177 800 

10 723 451 

A sétányok karbantartását a Kőkert Kft. folyamatosan végezte. A Körösi Csoma sétány 
szökőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti rendszerességgel megtörtént 
A díszkivilágítás karbantartását elvégezték. A kopjafánállévő zászlókat kicserélték. 

Beüzemelés megtörtént, téliesítésére nem került sor, mivel aszivattyúk cseréje szükséges. 

Virágkosarak és virágládák kihelyezése rendszeres öntözéssel és tápanyagpótlássaL 15 db 
új kosarat helyeztünk ki a Kőér u. Óhegy parki szakaszán. 

A felújított kazetták kezelése, karbantartása egész évben folyamatosan megtörtént 
A kipusztult és ellopott növényeket a Kőkert Kft. folyamatosan pótolta. 

A parki vízhálózat karbantartását a Kőkert Kft. 2014. évben folyamatosan végezte. Április 
5 382 085 115-én az öntözőhálózat megnyitása megtörtént, a hiányzó (ellopott) vízórák, öntöző fejek 

pótlásra kerültek. A Sportligetben szakaszaló szerelvényeket építettek be. 

Öt parkban (Gyakorló u. 11-13., Szövőszék u. 4. előtt, Gyakorló köz 3. mellett, Ohegy 
parkban a Dér utcai játszótér mellett és a Lenfonó u. 2. előtt) összesen 16 db teljesen avult 
állapotú asztalitenisz asztal elbontása és helyettük 8 db új, korszerű köztéri ping-pong 

2 795 118 l asztal kihelyezésére és az Óhegy parkban az asztalok alatti játéktér burkolatának cseréjére 
(áthúzódik 2015-re) készült szerződés (2 795 118 Ft). A bontási munkák elkészültek, a berendezések 

kihelyezése, a burkolat készítése és utánaakifizetés áthúzódik 2015-re. 
A padok és hulladékgyűjtő edények javítását, cseréjét, újak kihelyezését a Kőkert Kft. 
szükség sz;~rint végezte. 
Az Önkormányzat kiemeit figyelmet fordít az ebtulajdonosok megfelelő környezetének 
biztosítására, amelyet alátámaszt az a tény is, hogy a vizsgált időszakban évről-évre egyre 
több és szebb, tágasabb kutyafuttató került kiépítésre és számtalan kutyaürülék
gyűjtőedény került kihelyezésre. 
A kutyafuttatók és a kutyapiszok gyűjtőládák elhelyezkedését összefoglaló kerületi térkép 
a kerületi lakosok, főként a kutyás gazgcíl<.számára a Kőkert Kft. honlapján megismerhető. 
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5.27 Kutyaszépségverseny 
lebonyolítása két fordulóban 

Felelős: Kőkert Kft. és Városüzemeltetési 
Osztály 

5.28 Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 

Felelős: Kőkert Kft. 

5.29 Kerületi ebnyilvántartás 
véglegesítése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

5.30 Köztéri szemetesek kihelyezése 

Felelős: Kőkert Kft. 
5.31 Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt 
minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

223 640 

5 630 094 

A Városüzemeltetési Osztály és a Kőkert Kft. közös szervezésében 2014. május 17-én és 
18-án került sor a versenyre. Az elődöntő két helyszínen: Hangár utcai Happy Dog 
kutyaiskolában és az Ihász köz kutyafuttatóban volt. A döntőre az Ihász köz 
kutyafuttatóban került sor. A versenyen 70 kutya vett részt és nemzetközi küllembírók 
bírálták el a versenyzőket. A rendezvényen a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakiskola 
biztosította a büfét. A 2014. évi versenyen 20 %-kal több résztvevő volt, mint 2013-ban. 
A Kőkert Kft. a kerületben 74 db kutyaürülék gyűjtőt üzemeltet, amelyek ürítése heti egy 
alkalommal megtörtént A nyári időszakban a legtöbbet használatban lévő 22 db 
kutyaürülék gyűjtő hetente kétszer is ürítésre került. A 45/2014. (VI.l9.) KKB határozat 
alapján 7 db kutyaürülék-gyűjtő edény áthelyezésére és 2014. december l-jétől 26 db új 
edény kihelyezésére került sor Kőbánya közterületein. Az edények kihelyezési díjának 
kifizetése áthúzódott 2015. évre (149 860 Ft) 
Kőbánya területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. §-a alapján 2012. év végén és 2013. év elején ebek összeírására került sor. Az 
önkormányzatoknak az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást kell vezetni az állat tulajdonosa, tartója jogainak védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából. A nyilvántartás 
vezetése 2014. évben is folyamatosan megtörtént a lakossági bejelentések alapján. Az 
ebösszeírás adatai alapján készített nyilvántartás szerint Kőbányán 2014. évben 2447 ebet 
tartottak. Új ebösszeírásra 2015. első félévében kerül sor, al!l~ly megkezdődött. 

A közterületen lévő szemetes edények (Ceglédi kosár) javítását és cseréjét a Kőkert Kft. 
folyamatosan végezte. 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek elbírálásában a helyi környezetvédelmi 
hatóság szakvélemény kialakítása céljából részt vett, véleményezte a kertészeti terveket és 
a környezetvédelmi tervfejezeteket, az eljárások során szükség esetén szakági kikötéseket 
tettünk. 
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5.32 Beépítések és területfejlesztések 
értékelése környezetvédelmi és 
tájvédelmi szempontból 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

5.33 ERECO Zrt. által a telephelyén 
elvégzett növénytelepítés II. üteme és 
III. üteme keretében elvégzett 
munkálatokról beszámoló 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

5.34 Lechner Ödön szoborállítás és 
környezetrendezés 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

23 999 230 
(Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.) 

5 207 OOO 
(V árosüzemeltetési 

Osztály) 

Építési engedélyezési ügyekben a szabályozási tervekben előírt minimális zöldfelület 
betartását megköveteltük, amelyet a használatbavételi engedélyezési eljárás során minden 
esetben le is ellenőriztünk. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 3/2011. 
(1. 6.) határozata alapján 2011. január 26-án az Önkormányzat és az ERECO Kelet
Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. között megállapodás jött létre, 
amelynek mellékletét képező környezetvédelmi intézkedési terv magában foglalja a 
Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyen a zöldfelület fejlesztés 
tekintetében vállalt kötelezettségeket A vállalt zöldfelületi fejlesztés II. ütemében 
kialakított Akna utcai közterület teljesen megújult, 3000 db cserje, 100 db leylandi ciprus 
és több száz darab levendula ültetése történt meg. A Bizottság az ERECO Zrt. zöldfelületi 
fejlesztésnek ütemezett megvalósításáról szóló előterjesztést a 2014. május 15-ei ülésen 
megtárgyalta. Az ERECO Zrt. a megállapodás alapján a zöldfelületi fejlesztés III. üteme 
szerinti kivitelezési munkálatokat is elvégezte a telephely egyes belső területein. A IV. 
ütemben a Maglódi út felőli oldal zöldfelületi fejlesztésére került volna sor 2014. 
december 31-ig, azonban az ERECO Zrt. kérelme alapján a Bizottság az ERECO Zrt.-vel 
kötött megállapodás módosításáról és a 2014. évben megvalósított zöldfelületi fejlesztésről 
szóló tájékoztatóról szóló 71/2014. (XII. 17.) KKB határozata alapján a zöldfelületi 
fejlesztés időpontja 2015. június 30. napjára módosult. A megállapodás módosítása 
folyamatban van. 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Vizuális Művészetek Kollégiuma által nyújtott 
pályázati támogatás segítéségével elkészült és felállításra került Lechner Ödön szobra a 
Szent László téren. A világhírű építész halálának l 00. évfordulóján ünnepélyes keretek 
között került sor a szobor leleplezésére. 
A szobor környezetének rendezési munkáit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította. A 
költségkeret hiánya, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út felújítása miatt a járda átépítése 
elmaradt. 
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6.1 A "Föld napja" keretében 
takarítási és hulladékgyűjtési akció a 
lakosság részvételével, a kerületi 
iskolák részére (virágosztás az akcióban 
résztvevőknek) 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

6.2 A "Takarítási Világnap"-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesülettel 
közösen takarítási és papírgyűjtési 
akció lebonyolítása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

6.3 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 
Zrt. bevonásával 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

273 613 

213 360 

A "Föld Napja" - hulladékgyűjtési és takarítási akció 2014. április 19-én, szombaton a 
lakosság részére, majd április 22-én, kedden az iskolások részére került meghirdetésre. A 
programot a Gyakorló utcai (Keresztúry Dezső Általános Iskola mögötti) kis erdőben, a 
Hangár utcai erdőben, az Algyógyi utcában és a MÁV lakótelepen tartottuk meg. Az 
iskolák közül a Keresztúry Dezső Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a 
Janikovszky Éva Általános Iskola, valamint a Széchenyi István Általános Iskola diákjai a 
saját környezetüket tisztították meg. A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, 
gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a KŐKERT Kft. biztosította, továbbá az összesen 
összegyűlt, mintegy 40 m3 szemét elszállításáról is gondoskodott. 
A Gyakorló utcai erdőben összegyűjtött szemetet a Budapest Főváros Önkormányzata 
szállította el. Az akcióban résztvevő intézmények és magánszemélyek között 330 db 

virtiont osztott ki a Kőkert Kft. 
A CIKK Egyesület, a Kőkert Kft., a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint 
további civilszervezetek közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, a 
Takarítási Világnaphoz kötődően (2014. szeptember 19-én) tisztasági akciót szervezett 
Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain, illetve környezetében. Az akció az 
előző években sikeres rendezvényhez hasonlóan "Diákok a tiszta Kőbányáért" nevet 
viselte, és célja a kerület közterületeinek hulladékmentesítése, a környezettudatos 
gondolkodás erősítése a fiatal korosztályok körében, illetve a tulajdonosi szemlélet 
kialakítása köztulajdon tekintetében. Az akcióban mintegy ezer diák vett részt, tíz 
iskolából. A Takarék utca - Árkos utca kereszteződésénél lévő zöldterületet 
megtisztították az ott lerakott illegális hulladéktól, illetve a kerület más közterületeiről 
összesen mintegy 40 m3 hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhoz kapcsolódott 
papírgyűjtés is, amely során -82 tonna papírt gyűjtöttek össze a résztvevők. Több iskolában 
a Kőkert Kft. közreműködésével növénytelepítési és lombgyűjtési munkákat is végeztek a 
diákok. 

A "Föld Napja" - hulladékgyűjtési és takarítási akció 2014. április 19-én szombaton, 
többek között a Hangár utcai erdőben is zajlott, a Büntetés-végrehajtási Intézetből 20 fő 
csatlakozott a lakossági szemétgyűjtéshez. A Hangár utcai erdőből a BVI által 
összegyűjtött szemetet a programhoz kapcsolódva a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete szállította el. 
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6.4 Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 2014. 
évre tervezett zöldterület karbantartási 
keret terhére, a felmerülő igény szerint) 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és 
Kőkert Kft. 

Lakóingatlan 
7 649 062 

Nem lakóingatlan 
9 274 538 
(Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt.) 

Tervezett 
zöldkarbantartási 

keret 
Lakás 8 OOO OOO 

Nem lakás 11 OOO OOO 
(Kőkert Kft.) 

Mindkét területen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről egy összegben jelenik meg a 
fűnyírás, a parlagfű elleni védekezés, az özönnövények irtása, a fa- és cserjemetszés, a 
zöldhulladék-kezelés, szállítás (stb.). 
A lakáingatlanokra vonatkozó 6 OOO OOO forint keretösszeg év közben 
keretátcsoportosítással került korrekcióra, mely számszerűségét tekintve 7 649 062 forintra 
módosult. E területen 2014. október l-jéig a takarítási szerződés tartalmazta a fűnyírás, a 
parlagfű elleni védekezés, az özönnövények irtása jogcímű munkákat, ezt követően külön 
zöldterület-karbantartási szerződésben szerepeitek és szerepeinek a továbbiakban. 
Nem lakóingatlanok esetében az 11 OOO OOO forint keretösszeg módosítására nem volt 
szükség. 

A Kőkert Kft. a kerületben a bálványfákat, illetve sarjait egész évben folyamatosan 
kiszedte. A külterületeken az önkormányzati utak mentén a parlagfű elleni védekezés 
céljából háromszor kaszáltak. 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 2014. március 19-én egyeztető tárgyalást 
hívott össze a társszervek és a kerület rendezett állapotának fenntartásában fontos szerepet 
játszó cégek bevonásávaL A kerületi székhellyel és nagy kiterjedésű telephellyel 
rendelkező cégek, valamint intézmények felé 2014. április hónap végén 192 db felhívó 
levél kiküldésére került sor. A Kőbányai Közterület-felügyelet a kerület ellenőrzése során 
a parlagfű virágzása előtt felszólító levelet juttatott el az elhanyagolt ingatlanok 
postaládájába. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály a kerületben folyamatosan 
helyszíni ellenőrzést tartott, amely során további 119 db felszólítás került kiküldésre a 
vegetációs időszak folyamán. A nagy esőzések és az azt követő meleg időjárás kedvezett a 
gyomflóra, illetve a parlagfű gyors növekedésének, ezért a 2014. év a feladat résztvevői 
részéről is többletmunkát követelt, ugyanis míg 2013-ban 222 intézkedésre került sor, 
addig 2014-ben 311 intézkedésre. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály kiemeit 
hangsúlyt fektetett a tömegközlekedési útvonalak menti területek parlagfű és egyéb 
gyomnövények elleni védekezésére, így felszólításukra a MÁV Zrt. részéről a Horog utca, 
Csilla utca, Kolozsvári utca mentén többszöri kaszálására került sor, a BKV Zrt. a 
villamossínek mentén, a Salgótarjáni út rézsűjénél, valamint az Örs vezér téri buszállomás 
kiemeit növénykazettáiban végzett gyommentesítést. 2014. július l-jét követően a 
parlagfűvel borított ingatlanok esetében három esetben került sor közérdekű védekezés 
elrendelésére. A közérdekű védekezést elrendelő határozatban foglaltakat a Kőkert Kft. 
hajtotta végre. 
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ányzat által 
kialakításra kerülő házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés támogatása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

7.2 A megmaradó közterületi szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek korláttal való 
elkerítése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

7.3 Kisállathulla elszállítása, valamint 
a témában a lakosság tájékoztatása 
(újságcikk, honlapon történő kiemeit 
megjelenítés) 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

7.4 Illegális hulladék elszállítása 
közterületekről 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

574 561 

12 445 746 
(Kőkert Kft.) 

699 960 
V árasüzemeltetési 

Osztály 

A 30/2014. (V.15.) KKB határozat, a 20/2014. (111.13.) KKB határozat és az 56/2014. 
(IX.ll.) KKB határozat alapján - tekintettel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
kiterjesztésére - 2014-ben Kőbányán 20 db gyűjtősziget megszűntetésére került sor. A 
lakosság igényeit a házaknál lévő gyűjtőedények és a közterületeken megmaradt 21 db 
sziget hosszútávon biztosítja. 

A megmaradt 21 db gyűjtősziget közül 8 helyszínen biztosított a sziget korláttal való 
elkerítése, a maradék szigeteknél a munka 2015. évre áthúzódik. 

Az Önkormányzat a kerületi elhullott kisállatok rendszeres elszállítására és 
ártalmatlanítására vállalkozási szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel. A 
szerződés alapján az ATEV Fehérjefoldolgozó Zrt. köteles a kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel rendelkező természetes személyeknél, a közterületen, az 
önkormányzati fenntartású intézmények, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági társaságok területén keletkezett állati hulladékokat erre irányuló igény 
esetén begyűjteni, az üzemeltetésben lévő állati hulladékkezelő telepre elszállítani és az 
ártalmatlanításra történő elszállításig a megfelelő tárolásról gondoskodni. Az ATEV Zrt. 
bejelentővonalának un. zöldszámát (06-80-205-201) valamint a hívások fogadásának 
időszakát (munkanapokon 8°0 és 16°0 óra, munkaszüneti napokon 8°0

- 12°0 óra között) az 
Önkormányzat honlapján a Nyilvánosság/Környezetvédelem menüpont alatt 
megjelentettük. 

A Kőkert Kft. a külön erre a célra rendszeresített teherautója 2213 m3 illegálisan lerakott 
hulladékat gyűjtött össze. Az FKF Nonprofit Zrt. megrendelésünk alapján további 2036 
m3 illegálisan lerakott hulladékat gyűjtött össze és szállított el. 
A Városüzemeltetési Osztály saját felderítése nyomán 15 helyszínről, kb. 92 m3 illegális 
hulladék elszállítására intézkedett a Kőkert Kft. felé, valamint a Tarkarét utca kiépítetlen 
szakaszán lerakott nagy mennyiségű (80 m3

) hulladék felszámolását külön forrásból 
(699 960 forint) bonyolította le. 
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7.5 Hulladékkezelő telepek időszakos 
ellenőrzése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

7.6 Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

7. 7 Közterületi Komposztáló Program 
bövítése, a meglévő komposztálók 
üzemeltetése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
7.8 Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosítása a lakosság részére 

Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Főosztály 

8.1 Lakossági panasz kivizsgálása 
céljából szükség esetén zaj- és 
rezgésmérés végzése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

1943 100 

317 500 

A kerületben működő szálnos hulladékkezelő cég tevékenységét nyomon követjük. Panasz 
esetén, illetve az ellenőrzési terv alapján a telephelyek ellenőrzése megtörtént és indokolt 
esetben intézkedés megtételére a hatáskörrel rendelkező Felügyelőséget megkerestük. A 
működésükhöz szükséges hulladékkezelési engedélyeket a Felügyelőség adja ki. 

A 2014. évben meghirdetett pályázaton 41 címre 71 db komposztáló berendezésre 
pályázott a lakosság. Az edényeket az FKF Nonprofit Zrt. biztosította, a kiosztás 
áthúzódik a 2015. évre. 

A Kőkert Kft. újabb közterületi komposztálót nem létesített, a Csajkovszkij parkban lévő 
két komposztálót használták. 
Közép- és hosszú távú tervben szerepel központi komposztáló kialakítása a szükséges 
forrás biztosításának függvényében. 

Az avargyűjtő zsákok akciójának keretén belül minden évben az 
térítésmentesen "kerti zöld hulladék" feliratú l 00 literes zsákot biztosít az ingatlanok 
tulajdonosainak, kezelőinek, valamint az önkormányzati intézményeknek, hogy a 
köztisztasági kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek, valamint az 
ingatlanuk rendben tartásáról gondoskodni tudjanak. A zöldhulladék-gyűjtő zsákból 
valószínű, hogy az elmúlt évekhez képest rekord mennyiséget osztottunk ki 2014-ben, 
ugyanis a Kőkert Kft. 17 OOO db-ot vásárolt tavalyi évben. A lakosság a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatáll vehette át a lombzsákokat 2014-ben a lakosság részére 13 650 

intézménvek részére 1350 db avamvűitő zsák került kiosztásra. 

A Budapest X. kerület, Szent László tér 22. szám alatti társasház egyik lakója által tett 
panaszbejelentésre a VibroComp Kft.-vel 2013. szeptember 26-án szerződést kötöttünk a 
szomszédos társasház kazánja okozta rezgésterhelés és szerkezeti zaj vizsgálatára. A 
panaszos kérésének megfelelően a mérésre a fűtés fokozott intenzitásának függvényében 
2014. január 29-én éjjel került sor. A 2014. február 18-án leszállított mérési eredmények 
alapján a hálószoba zajterhelése és a kazántól származó zaj között nincs kimutatható 
kapcsolat. 
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8.2 Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
(zajgátló védőövezet) 

Felelős: Főépítészi Osztály 

8.3 A reptér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban Bizottsági 
Tagként történő részvétel 

Felelős: Polgármester 

8.4 Ferihegyi repülőtér működéséből 
eredő zajhatások csökkentése 
érdekében egyeztetések 
(hatáskör: Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség és Nemzeti Köztekedési 
Hatóság) 

Felelős~ Polgármester és Építésügyi és 
zetvédelmi Osztály 

99 060 

A Budapest X. kerület, Kelemen utca 3 7. szám alatti ingatlanon üzemelő kenyér és pékáru 
sütöde ellen indított rezgésvédelmi ügyben rezgésvédelmi szakértőt rendeltünk ki. A 
hatósági eljárás keretében tartott helyszíni mérésekre 2014. december 17. napján került sor 
a pékség üzemeltetőjének tudta nélküli időpontban. A mérési eredmények alapján a 
vizsgált rezgésterhelés a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelt. 

2014. évben a repülési zajhatásokkal kapcsolatos lakossági panaszbejelentések miatt 
Önkormányzatunk célul tűzte ki, hogy a kerület két repülési zajterheléssei érintett 
területén, a Királydombon és a Városszéli-telepen (Kőbánya-Kertváros) egyhetes 
folyamatos zajvizsgálatot végeztet. A zajméréssel kapcsolatos terveinkről több fórumon is 
tájékoztattuk a lakosságot, amellyel kapcsolatban több észrevétel és kifogás érkezett. A 
lakosok részéről érkezett feltételeket biztosítani nem tudtuk, így a mérésre 2014. évben 
nem került sor. 
A 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzat 18/2014. (VII. 4.) rendelettel történő módosítása a környezetvédelmi 
védőterületek kijelölésére is kiterjedt.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
környezetében kijelölendő zajgátló védőövezettel kapcsolatos másodfokú eljárása jelenleg 
folyamatban van, így a helyi Szabályozási Tervekben nem került átvezetésre. 
A Zajvédelmi Bizottság 2005. óta működik. A kerületet 2011. óta Kovács Róbert 
polgármester úr képviseli a Zajvédelmi Bizottságban. 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § 
(2) bekezdése alapján a zajbizottság konzultatív, érdekegyeztető és tanácsadó testület, 
amely az intézkedési tervekkel kapcsolatos zajkérdések tekintetében véleménynyilvánítási 
jogkörrel rendelkezik. A Zajvédelmi Bizottság ülésein rendszeresen részt vettünk. 
A Felügyelőség a 2014. április 8-án kelt, KTF: 80-58/2014. számú határozatában a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működésére környezetvédelmi működési 
engedélyt adott, amellyel szemben Önkormányzatunk jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A 
másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség a 2015. január 28-án kelt, OKTF-KP/178-1/2015. számú végzésében az 
elsőfokú határozatot megsemmisítette, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására 
utasította. A Felügyelőség az új eljárást 2015. január 30. napján megindította, amelynek 
keretében 2015. március 12-én közmeghallgatásra kerül sor. 
A Nemzeti Köztekedési Hatóság Légügyi Hivatal a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér környezetében a 2014. augusztus l-jén kelt, LR/RK/NS/A/1965/0/2014. számú 
határozatban zajgátló védőövezeteket jelölt ki. A döntés ellen Önkormányzatunk részéről 
jogorvoslati kérelem került benyújtásra. A másodfokú eljárás folyamatban van, amelynek 
keretén belül a Nemzeti Köztekedési Hatóság 2015. január 23-án kelt, 
EH/MD/NS/A/4/7/2015. számú végzésben eseti szakértőt rendelt ki. 
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8.5 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által 
előírt vasúti zaj-hatások csökkentésére 
zajvédőfal kialakításának 
nyomonkövetése 
(Magyarfalu utca és Zöldpálya utca menti 
120Ajelű vasúti vonalszakasz) 

9.1 Energetikai célú pályázatok 
készítése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Főépítészi Osztály 

10.1 Gyárlátogatás kihelyezett 
bizottsági ülések keretében 

10.2 Síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzése 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 2014. 
évre tervezett takarítási keret terhére, a 
felmerülő igény szerint) 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. és Kőbányai V agyonkezelő 
Z rt. 

70 551190 

38 254 216 

Lakás 19 027 521 
Nem lakás 
4 970 792 
(Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt.) 

2 300 OOO 
(Kőkert Kft.) 

A Felügyelőség a KTVF: 44762-5/2011. számú határozatában a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca menti 
120A jelű vasúti vonalszakaszra környezetvédelmi működési engedélyt adott, amelynek 
többszöri módosítását követően az előírásai között szerepel, hogy 2014. december 31-ig a 
Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca mentén zajárnyékoló 
létesítményeket kell kiépíteni. 2014. november 3-án a MÁV Zrt. képviselőivel közös 
bejárásra került sor a területen. Mivel a kivitelezési munkálatok nem kezdődtek el, a 
MÁV Zrt. kértea teljesítési határidő 2015. május 15. napjára történő módosítását, amely 
alapján a Felügyelőség a 2015. február 5. napján az eljárást megindította. 

hegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése 
került kihelyezésre, amely projekt 2014. decemberében 

- Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek 

Otthonában c. projekt keretében 168 db napelem kihelyezésére kerül sor. A projekt 2014. 
decemberében indult és várhatóan 2015. tavaszán feieződik be. 

2014. évben nem került sor kihelyezett bizottsági ülésre. 

A Kőbányi Vagyonkezelő Zrt.-nél mindkét területen (lakó és nem lakó ingatlanok 
esetében is) a takarítási feladatok között jelenik meg a tevékenység. 

Az ingatlanokkal nem határos közterületek síkosság-mentesítési feladatait a Kőkert Kft. 
látja el. 
Az intézmények részére 8,5 tonna síkosság-mentesítő anyagotszállított ki a Kőkert Kft. és 
2 tonnát használt fel közterületi síkosság-mentesítésre. A közterületi mentesítést két 
munkagéppel és kézi erővel végezte. 
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11.1 A pincerendszer 
nyilvántartásának vezetése, helyszíni 
ellenőrzése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály és Városüzemeltetési Osztály 

11.2 Ohegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

11.3 Ipari vállalatok környezetvédelmi 
jelentéseinek ellenőrzése 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

12.1 Növényvédelem, permetezés 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 2014. 
évre tervezett zöldterület karbantartási 
keret terhére, a felmerülő igény szerint) 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Kőkert Kft. 

12.2 Magassági gallyazások elvégzése 

Felelős: Kőkert Kft. 

18 964 929 

4125 435 

8 599 054 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján a föld alatti tárolóterek nyilvántartását az 
illetékes települési önkormányzat jegyzője vezeti. 

A Városüzemeltetési Osztály az Óhegy park alatti pincerendszerben a negyedévenként 
megtartott vizsgálatokon részt vesz, a feltárt hiányosságok, hibák megszűntetésére a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. intézkedik. 

A bányahatóság által előírt negyedéves üregvizsgálatok 2013. óta folyamatosan zajlanak. 
2014. nyár elején a felszín alatt a tervezett veszélyelhárítási munkák elvégzésre kerültek. 
Megtörtént a hatóság által kért szellőztetés kiépítése a két éve kialakított akna közelében, 
valamint több helyen kőzethorgonyzásra került sor. 

A kiemeit tevékenységet végző cégek (pl. Dreher Sörgyárak Zrt., Egis Nyrt., Richter 
Gedeon Nyrt., Ceva-Phylaxia Zrt.) minden esetben elkészítik az éves környezeti 
jelentéseiket, amelyek egy példányát tájékoztatás céljából Önkormányzatunk is megkapta. 
A 2015-2019. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program készítéséhez szükséges 
adatgyűjtés keretében 2014. január 15-én több mint 30 kerületi céget kerestünk meg arra 
vonatkozóan, hogy a környezetvédelem terén elért eredményeiről, elvégzett feladataikról 

· · be. Összesen 28 cél! számolt be részletesen a kért információkról. 

A Kőbányai V agyonkezelő Zrt. részéről mindkét területen egy összegben jelenik meg a 
fűnyírás, a parlagfű elleni védekezés, az özönnövények irtása, a fa- és cserjemetszés, 
zöldhulladék-kezelés, szállítás (stb.). 

2014-ben a Kőkert Kft. a tavaszi és őszi lemosó permetezéseket (vadgesztenye, platán, 
szivarfák, és egyéb fajok) elvégezte a kártevők ellen. Az arankairtást folyamatosan 
végezték a fertőzött területeken. Az észrevételek és lakossági bejelentések alapján 
szükséges növényvédelmi munkákat szintén elvégezték. 

Eseti jelleggelbejelentésekés saját észrevételek alapján végezte a Kőkert Kft. 

19 



13.1 Közutak űrszelvény biztosítása 

Felelős: Kőkert Kft. és 
V árasüzemeltetési Osztál y 

13.2 Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

13.3 Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Főépítészi Osztály 

13.4 Isaszegi kerékpáros emléktúra 

Felelős: Érintett Irodák 

13.5 Közműnyilvántartás folyamatos 
felülvizsgálata 

Felelős: Városüzemeltetési 

2 709 343 

901821, 
amelyből 

400000NFM 
támogatás 

(önerő: 501 821) 

5 646 OOO 
(áthúzódik 2015-re) 

10 OOO OOO 
(áthúzódik 2015-re) 

Útfelügyelői jelzésre 27 utcában, az FKF Nonprofit Zrt. kérésére további 12 utcában 
készült el a közúti űrszelvény biztosítása érdekében az útmenti növényzet visszavágása, a 
fák gallyazása. A kivitelezésta Városüzemeltetési Osztály kérésére a Kőkert Kft. végezte 
el. 

Az Ászok utca teljes lezárásával, valamint a Sportligetben az Autómentes Nap témájához 
kapcsolódóan kerékpáros és ügyességi versenyek megrendezésére került sor 2014. 
szeptember 19-én. A rendezvényen 16 óvodából, 11 általános iskolából és 5 
középiskolából összesen mintegy 600 gyermek, valamint 125 felnőtt vett részt. A program 
hagyományosan a kerület nagy részét érintő - a közúti forgalom időszakos korlátozásával 
lebonyolított - kerékpártúrával kezdődött. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ (KÖSZI) elől indult a túra, és a lezárt Ászok utcában került megrendezésre az 
óvodás korosztály számára szervezett program. A diákok a túra végcéljánál, a 
Sportligetben vettek részt kerékpáros ügyességi és sportversenyeken. A versenyen 
helyismereti, környezetvédelmi és KRESZ totókat is kitöltöttek a diákok. 

A Főépítészi Osztály előkészítette a Sibrik Miklós út- Mádi utca sarkán egy kerékpáros 
pihenő kialakítását a szükséges tervek elkészítésével. 
2014-ben megkezdődött- de 2015. évre áthúzódik- a Sibrik Miklós út- Harmat utca 
csomópontnál biciklis pont (szerelő pont) kialakítása (5 646 OOO Ft). A hálózat további 
fejlesztése a szükséges fedezet biztosítása után lehetséges. 

2014. április 5-én (szombaton) Önkormányzatunk, a Kőbányai Torna Club és a Vuelta 
Sportiroda kerékpáros emléktúrát szervezett az 1849-es isaszegi csata helyszínére. Az 
eseményen több mint százan vettek részt, amelynek keretén belül a résztvevők eltekertek 
Kőbányáról Isaszegre, majd vissza. 

A térinformatikai alapokra készült, az összes közművet érintő közműhálózati nyilvántartás 
aktualizálása folyamatban van (szerződés 10 MFt), akifizetés áthúzódik 2015-re. 
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13.6 Járdafelújítás 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.7 Útfelújítások, útépítések 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.8 Kerepesi út- Fehér út- Gyakorló 
u. - Hatház u. által határolt terület 
ÍIZető parkolási övezet üzemeltetése 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.9 Parkolóhelyek kijelölése, tervezése 
és kialakítása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

29 927 550 

62 796 203 

26 357 711 

104 945 OOO 

1390 650 

A feladatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el, a szakmai egyeztetések a 
Városüzemeltetési Osztállyai megtörténtek 
A járdák felmérése után a nyáron kilenc utcában több mint 2000 m2 új járdával sikerült a 
gyalogos közlekedés biztonságán javítani. 

A feladatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el, a szakmai egyeztetések a 
Városüzemeltetési Osztállyai megtörténtek 

A Gitár utca (Jászberényi út - Maglódi út), Liget utca (Harmat utca - Ónodi utca) és a 
Kelemen utca (Vaspálya utca- Cserkesz utca) felújítási munkái 2014. július közepén 
elkezdődtek és augusztus végére befejeződtek 

A Kis-Pongrác lakótelepen a Gyöngyike utca és az "A" jelű utca felújítása 2014. tavaszán 
elkészült a kész tervek alapján. 

A parkolás üzemeltetés és ezzel párhuzamosan a közterületek ellenőrzése folyamatosan 
zajlott. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a zöldfelületen parkolók száma úgy, hogy 
közben mindig volt fellelhető szabad parkolóhely. 

A 2014-ben megvalósított parkolók közül a Tavas utca és Harmat köz tervezését 
elvégeztük (részletesen 13.10. pont). 

69 579 655 (85%-ban A Kis-Pongrác projekt keretében 2015 m2 alapterületen térburkolatos parkolóhelyeket 
támogatott, 15% alakítottak ki, valamint 143 db parkolóhelyet, amelyből 3 db mozgáskorlátozottak részére 

önerő = került kialakításra. 
10 436 948 F!)_ 
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13.10 Parkoló építés: 
- Szárnyas utca, 
- Tavas utca, 
- Harmat köz 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.11 Lavotta lakótelep felújítási 
munkái 

Felelős: Kőkert Kft. és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

13.12 Szárnyas utcai csatorna építés 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.13 Óhegy park futópálya 
kialakítása 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai V agyonkezelő Zrt. 

93 686 282 

7 871460 
(Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt.) 

5 161280 
(Kőkert Kft.) 

64 835 404 

60 699 229 
(Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt.) 

1615 440 Ft 
(V árosüzemeltetési 

Osztály) 

A három helyszínen összesen 319 parkolóhely került kialakításra. Többnyire az autósok 
által már korábban igénybe vett, de kiépített parkolóval nem rendelkező területeken került 
sor a kialakításra, de a Zágrábi utcában új területeken is épült parkoló. 

A munkák - új padok kihelyezése, burkolatjavítások, zöldterületek felújítása, mellyel az 
ott élők komfort érzete jelentősenjavult-a kivitelezők kiválasztása után 2014. júniusában 
megkezdődtek és július végére befejeződtek. 

A Lavotta sétányon a Zrínyi Miklós Gimnázium felőli rézsű profilozására, fóldterítésre és 
fűmagvetésre került sor. A régi padokat elbontották a sétányon, helyettük új padokat és 
szemeteseket helyeztek ki. Az ülőfalat újrahasznosított műanyaggal burkolták be. A 
dühöngő kerítését megjavították, kosárpalánkot és focikaput helyeztek ki. Talajtakaró 
cserjéket űltettek, planténereket helyeztek ki. 

A munkák 2014. augusztus végére fejezödtek be, mely a Szárnyas utca teljes hosszában 
megszünteti a korábbi jelentős vízállásokat A kidolgozott megoldások hosszútávra 
szólnak reményeink szerint. A padkafolyóka elemek víznyelőaknákba gyűjtik a vizet, 
amelyek a meglévő gyűjtőcsatornákra kötve a Zágrábi utca főgyűjtőcsatornájára 
csatlakoznak. A területen közel 500 fm csatorna és 35 db akna elhelyezésére, illetve 
kiépítésére került sor. 

A futópálya kivitelezési munkáit a Városüzemeltetési Osztály által biztosított tervek 
alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította le. A tervezési, időjárási problémák és 
az elkészült részek rongálásamiatt csak október végére készült el az l m széles, 1400 m 
hosszú pálya. A pályát az elkészültétől örömmel és folyamatosan használja a lakosság. 
A tervezési szerződéssel kapcsolatos kifizetés részben áthúzódik 2015-re. 
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13.14 Gyalogos átkelőhelyek kijelölése, 
kialakítása az alábbi helyszíneken: 
Balkán utca - Somfa köz - Ceglédi út A gyalogátkelő kijelöléséhez szükséges tervezési munka folyamatban van, az 
csomópont 361950 

engedélyezési eljárás, majd pedig a kivitelezés - végszámlával együtt - áthúzódik 2015-
(áthúzódik 2015-re) 

re. A kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi majd el. 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

13.15 Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje Az utcanév és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése és pótlása minden bejelentett 

3 805 657 helyszínen megtörtént, valamint folytatódott a Ligettelek városrész utcanév feliratozásának 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. egységesítése. 

-------
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2. melléklet a 8912015. (11119.) KÖKT határozathoz 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

2015. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2015. évi intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című dokumentációban meghatározott "6. 
Környezetvédelmi Program (2015-2019) pontjainak összefoglalása, intézkedési terv" című fejezetben 
foglalt rövidtávú feladatoknak A tervben megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényelnek 
pénzügyi ráfordítást, vagy azokra nincs külön forrás elkülönítve. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

A Felügyelőséggel egyeztetve a 
légszennyező pontforrások 
folyamatos aktualizálása 

Kapcsolatfelvétel a kibocsátó cégek 
illetékes szakembereivel 

Szmogriadó esetén szükség szerint a 
helyi lakosság további tájékoztatása 

Avar és kerti hulladékok égetési 
tilalmának ellenőrzése 

A levegőminőség folyamatos 
nyomonkövetése a Gergely utcai 
mérőállomás adatai segítségével 

Bűz és levegőtisztaságvédelmi 

eljárás kezdeményezése az illetékes 
hatóságoknál 

A szállópor mennyiségének 
csökkentése érdekében a burkolt 
utak arányának növelése a 
kerületben 

38 OOO OOO 
(Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt.) 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőbányai Közterület
felügyelet 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 



1.8. 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületek esetében a légszennyező 

épületek esetében a légszennyező 

források (kémények) tervszerű 

felülvizsgálata, karbantartása és 
felújítása 

l. Hulla4"'&azd61kodú 

13 OOO OOO 

Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt. 
tervezett összege 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. 

lakások tekintetében Határidő: 2015. december 31. 
9 400 OOO, helyiségek Felelős: Városüzemeltetési 

2.1. 

tekintetében Osztály, Kőbányai Közterü-
8 OOO OOO (mely több let-felügyelet, Kőbányai Va

Illegális hulladéklerakók felszámo- egyéb munkát is gyonkezelő Zrt. (mely 
lása ~ _ ___:_cta_rt_a_lm_az_,L~) __ , kizárólag a Közszolgáltatási 

2.2. 

A Budapest Főváros 

Önkormányzata által kialakított 
házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés támogatása 

A megmaradó közterületi szelektív 
2.3. hulladékgyűjtő-szigetek korláttal 

való elkerítése 

A szelektív hulladékgyűjtés fontos-
2.4. ságának tudatosítása a kerület lakói 

és intézményei körében 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Kisállathulla elszállítása, valamint a 
témában a lakosság tájékoztatása 
(újságcikk, honlapon történő 

kiemeit megjelenítés) 

Hulladékkezelő telepek időszakos 

ellenőrzése 

Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 

Városüzemeltetési Szerződésben rögzített 
Osztály ingatlanok érintettségében 

3 OOO OOO intézkedik), Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 
22000 OOO 

2 OOO OOO 
(V árosüzemeltetési 

Osztály) 

710 OOO 

2 500 OOO 

2 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Körn_yezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 



Közterületi Komposztáló Program 
Határidő: 2015. december 31. 

2.8. bővítése, a meglévő komposztálók 100 OOO 
Felelős: Kőkert Kft. 

üzemeltetése 

Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 2000 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

2.9. Felelős: Kőkert Kft. és 
biztosítása a lakosság részére (Kőkert Kft.) 

Hatósági Főosztály 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

Határidő: 2015. december 31. 
2.10 

Az önkormányzati ingatlanokon részéről az összeget a 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-

lomtalanítások elvégzése 2.1. pontban 
zelő Zrt. 

megjelölt keretösszeg 
tartalmazza 

3. Vizválelem ét vfzhaun61at 

A Rákos-patak menti területen 
Határidő: 2015. december 31. 

3.1. 
folytatott kábelégetésekből eredő Felelős: Építésügyi és 
szennyezések felszámolása a Környezetvédelmi Osztály 
társhatóságokkal 

A Rákos-patak vízminőségének 
Határidő: 2015. december 31. 

3.2. Felelős: Építésügyi és 
nyomon követése 

Környezetvédelmi Osztály 

Kerületi locsolókutak engedélyezése, Határidő: 2015. december 31. 
3.3. a magánkutakról nyilvántartás Felelős: Építésügyi és 

vezetése Környezetvédelmi Osztály 

3.4. Ipari-vízhálózat és csapadékvíz Határidő: 2015. december 31. 
hasznosításának megvizsgálása Felelős: Főépítészi Osztály 

Az önkormányzati tulajdon ú 
épületekben a takarékosságra Határidő: 2015. december 31. 

3.5. ösztönző vízmérők felszerelése és az l OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-. , , 
hálózati rendszerek zelő Zrt . IV OVIZ 

felülvizsgálata 

Az önkormányzati épületek víz- és 
csatornahálózatának ütemezett 

Határidő: 2015. december 31. 
3.6. 

felújítása 
70 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-

(Vaspálya utca 8-10. szám alatti 
zelő Zrt. 

óvoda, bölcsőde és a Kerepesi út 67. 
szám alatti orvosi rendelő) 

A kerületi tüzivíztározók Határidő: 2015. december 31. 

3.7. szükségességének megvizsgálása, Felelős: Kőbányai Vagyonke-
állapotának felmérése és a zelő Zrt. és 
karbantartási feladatok elvégzése Városüzemeltetési Osztály 

3 



4. Szeanyvfz-ldbeedtú & kom•uúlls Ntesftm'-yek 

Illegális rákötések csökkentése és a Határidő: 2015. december 31. 
4.1. jogszabályoktól eltérő szennyvízke- Felelős: Építésügyi és 

zelés feltárása Környezetvédelmi Osztály 

Budapest Komplex Integrált Határidő: 2015. december 31. 
4.2. Szennyvízelvezetése projekt Felelős: Városüzemeltetési 

megvalósításának elősegítése Osztály 

A közművekkel kapcsolatos Határidő: 2015. december 31. 
fejlesztések során nem csak az Felelős: Városüzemeltetési 

4.3. infrastruktúra, hanem a Osztály, Főépítészi Osztály, 
környezetvédelmi hatások Építésügyi és Környezetvé-
vizsgálata is szükséges delmi Osztály 

Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 
tervezett összege 

lakások tekintetében 

Nyílt csapadékvízelvezető árkok 
17 500 OOO, Határidő: 2015. december 31. 

4.4. helyiségek Felelős: Kőbányai Vagyonke-
kaszálása, karbantartása 

tekintetében zelő Zrt. 
15 OOO OOO (mely 

több egyéb munkát is 
tartalmaz.) 

Önkormányzati beruházás során az 
elhagyott közművekre figyelemmel 
kell döntést hozni, az elhagyott Határidő: 2015. december 31. 

4.5. közműveket meg kell vizsgálni, Felelős: Városüzemeltetési 
valamint kezdeményezni kell a Osztály és Főépítészi Osztály 
közművek kezelői felé a szükséges 
intézkedések megtételét 

5. Fllcl & talaj 

Határidő: 2015. december 31. 

5.1. 
Hálós térburkolatok kialakításának Felelős: Építésügyi és 
ösztönzése Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

Talajszennyező környezethasználók 
kiszűrése érdekében ellenőrzések Határidő: 2015. december 31. 

5.2. lefolytatása, szükség esetén az Felelős: Építésügyi és 
illetékes hatóság felé intézkedés Környezetvédelmi Osztály 
kezdeményezése 

Határidő: 2015. december 31. 
A jelentősebb 

, , 
burkolt Felelős: Építésügyi és nagysagu 

5.3. parkolókon összegyűlő csapadékvíz Környezetvédelmi Osztály, 
tisztításának megkövetelése Városüzemeltetési Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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Együttműködés a Magyar Földtani Határidő: 2015. december 31. 
és Geofizikai Intézettel az általuk Felelős: Építésügyi és Kör-

5.4. szerkesztett kerületi településgeoló- nyezetvédelmi Osztály, Fő-
giai-környezetiöldtani térképsorozat építészi Osztály, Városüze-
készítése során meltetési Osztály 

A Felső-rákosi rétek kábelégetéssel Határidő: 2015. december 31. 
5.5. szennyezett területein várható teljes Felelős: Építésügyi és 

talajcsere nyomonkövetése. Környezetvédelmi Osztály 

6. Teraa--- és djvMeleaa 

Felső-rákosi ré tek helyi Határidő: 2015. december 31. 
6.1. természetvédelmi területei kezelésé- Felelős: Építésügyi és 

nek, feladatainak nyomonkövetése Környezetvédelmi Osztály 

A Felső-rákosi ré tek kijelölt Határidő: 2015. december 31. 
6.2. területeinek tulajdoni viszonyairól Felelős: Építésügyi és 

nyilvántartás készítése Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felső-rákosi réteken fokozottabb Felelős: Kőbányai 

6.3. ellenőrzés a Rákosmenti Mezei Közterület-felügyelet, 
Őrszolgálat bevonásával Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 
Határidő: 2015. december 31. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék- Felelős: Építésügyi és 

6.4. 
lerakások) feltérképezése és Környezetvédelmi Osztály, 
megszüntetése a Felső-rákosi Kőbányai Közterület-
réteken felügyelet, V árasüzemeltetési 

Osztály 
A Felső-rákosi ré tek környezet-
védelmi hasznosítására vonatkozó 20 OOO OOO 

Határidő: 2015. december 31. 
6.5. program kidolgozása 

(Főépítészi Osztály) 
Felelős: Főépítészi Osztály, 

(Rákos-patak komplex revitalizációjá- Városüzemeltetési Osztály 
nak előkészítése) 

7. Zaj- á req6sv...._ 

Lakossági panasz kivizsgálása Határidő: 2015. december 31. 
7.1. céljából szükség esetén hatósági zaj- l OOO OOO Felelős: Építésügyi és 

és rezgésmérés végzése Környezetvédelmi Osztály 

Zajmérésen alapuló repülési Határidő: 2015. december 31. 
7.2. zajterhelés vizsgálat a 5 300 OOO Felelős: Építésügyi és 

Királydombon (az összeg az Környezetvédelmi Osztály 
esetlegesen önként 

Zajmérésen alapuló repülési vállalt zajméréseket Határidő: 2015. december 31. 
7.3. zajterhelés vizsgálat a Kőbánya- is tartalmazza) Felelős: Építésügyi és 

Kertvárosban Környezetvédelmi Osztály 
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7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

Kerületfejlesztési és beruházási 
egyeztetések, valamint építési 
engedélyezési eljárások során 
különös figyelem fordítása a 
védendő épületek zajvédelmére 

Környezetvédelmi védőterületek 

kijelölése Szabályozási Tervekben 

Csendes övezetek kialakításának 
vizsgálata, valamint a feltételek 
teljesülése esetén kijelölése 

A környezeti zajvédelem helyi 
szabályairól szóló 65/2008. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

A Repülőtér területén működő 

Zajvédelmi Bizottságban bizottsági 
tagként történő részvétel 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése érdekében 
egyeztetések, a kerület lakossága 
szempontjából hátrányos döntések 
felülvizsgálatának kezdeményezése, 
jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A Repülőtér környezetében 
7.10. kijelölendő zajgátló védőövezet 

terveinek véleményezése 

A Felügyelőség által előírt vasúti 
zajhatások csökkentésére zajárnyé-

7'11. koló fal kialakításának nyomon
követése 

A határérték feletti terheléssei bíró 
fő közlekedési utak mentén passzív 

7.12. akusztikai védelem kiépítésének 
kezdeményezése, nyomonkövetése 
új épületek, felújítások esetén 
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Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 
Városüzemeltetési Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály, 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Főépítészi Osztály 



Kőbánya-Kertváros 4 kijelölt 
Határidő: 2015. december 31. 

7.13. 
pontján rezgésmérés kezdemény e- Felelős: Építésügyi és 
zése, valamint az elvégzésében való Környezetvédelmi Osztály 
közreműködés 

8. Él6vi"c, tAj .. 'Pitett klna)'aet 

A közterületen lévő fás sz árú 
Határidő: 2015. december 31. 

növények pótlásáról szóló 37/2012. Felelős: Építésügyi és 8.1. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi Osztály 
módosítása 

V árasüzemeltetési 
Határidő: 2015. december 31. Kerületi tulajdonban lévő Osztály 5 OOO OOO 
Felelős: V árasüzemeltetési 8.2. zöldfelületek területének növelése, 

Kőkert Kft. Osztály és Kőkert Kft. közterületek állapotának fejlesztése 
ll OOO OOO 

5 OOO OOO Határidő: 2015. december 31. 
8.3. Jászberényi úton 88 db fa ültetése (V árasüzemeltetési Felelős: V árasüzemeltetési 

Osztály) Osztály és Kőkert Kft. 
Faültetési Program folytatása 
(közterületi faültetések, kiemelve a 
Salgótarjáni út menti jegenyenyár- 14 374 686 Határidő: 2015. december 31. 

8.4. fasor hiányzó fáinak pótlása, a (V árasüzemeltetési Felelős: V árasüzemeltetési 
Sibrik Miklós út mentén egységes Osztály) Osztály és Kőkert Kft. 
fasor kialakítása, megújítása, 
vattázó fák cseré.ie) 

Határidő: 2015. december 31. 
A Kis-Pongrác project keretében 

3 218 614 Felelős: Kőbányai Vagyanke-8.5. 
növényültetés és gyepesítés 

zelő Zrt. 

A TÉR KÖZ Újhegyi sétány 
Határidő: 2015. december 31. 

8.6. 
com p lex megújítása projekt 

26 680 OOO Felelős: Kőbányai Vagyanke-
keretében növényültetés és 

zelő Zrt. 
gyepesítés 

Határidő: 2015. december 31. 
Száraz fák felmérése és kivágása a Felelős: Építésügyi és 
közterülete n, élő fák kivágása és 4 OOO OOO Környezetvédelmi Osztály, 8.7. 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, (Kőkert Kft.) 

Kőkert Kft. és V árasüzemel-
vízakna stb.) mellett nőtt 

tetési Osztály 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 
Határidő: 2015. december 31. 

kerületi erdőterületek vonatkozá- Felelős: Építésügyi és 
8.8. sában az erdőgazdálkodási tevé- Környezetvédelmi Osztály, 

kenységek figyelemmel kísérése az Városüzemeltetési Osztály 
erdők védelmében 

500 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

8.9. Tuskómarás a közterületen 
Felelős: Kőkert Kft. 
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Közvilágítást biztosító 
8.10. villanylámpákat eitakaró fák 2 500 OOO 

Határidő: 2015. december 31. 

koronájának megmetszése 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.11. 
Játszótér felújítások, felnőtt 10 OOO OOO 

Határidő: 2015. december 31. 

játszóeszközök kihelyezése (Kőkert Kft.) 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztál y 

8.12. 
Játszóeszközök karbantartása, 15 OOO OOO 

Határidő: 2015. december 31. 

felülvizsgálata, javítása (Kőkert Kft.) 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.13. 
Ivóvizkutak kihelyezése parkok, Határidő: 2015. december 31. 
játszóterek területén 

780 OOO 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.14. 
Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi Határidő: 2015. december 31. 
sétány karbantartása 

500 OOO 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.15. Mélytó szökőkút üzemeltetése 1100 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.16. 
Par ki öntözővízhálózat Határidő: 2015. december 31. 
karbantartása 

7 OOO OOO 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.17. Parki berendezési tárgyak javítása l OOO OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

és kihelyezése (Kőkert Kft.) 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.18. Köztéri szemetesek kihelyezése 750 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

Epítési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt mini-

8.19. 
mális zöldfelületi arány 

Határidő: 2015. december 31. 

érvényesítése, zöldtető és 
Felelős: Építésügyi és 

zöldhomlokzat kialakításának 
Környezetvédelmi Osztály 

ösztönzése 
A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget a 

4.4. pontban Határidő: 2015. december 31. 
8 .20. Növényvédelem, permetezés megjelölt keretösszeg Felelős: Kőkert Kft. és 

tartalmazza Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőkert Kft. 
5 OOO OOO 
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8.21. Magassági gallyazások elvégzése 

Patkánymentesítéssel kapcsolatos 
8.22. lakossági bejelentések továbbítása a 

Bábolna Bio Kft. felé 

8 .23. 

A kerület közterületein, valamint az 
önkormányzati épületekben szükség 
esetén patkánymentesítés megrende
lése 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők védelembe 

8.24. vételéről a Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente 
Önkormányzatával 

Kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeummal a határmenti 

8.25. erdőben lévő hadi események 
helyszínei feltárására a baleset- és 
veszélyelhárítás érdekében 

9. Klrnyezet-eg~IY 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

részéről az összeget a 
4.4. pontban Határidő: 2015. december 31. 

megjelölt keretösszeg Felelős: Kőkert Kft. és 
f---.....:t..:.:.:a::...::rt-=al=m=a=z=z-=a-----l Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőkert Kft. 
10 OOO OOO 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

részéről az összeget a 
2.1. pontban 

megjelölt keretösszeg 
tartalmazza 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

részéről az összeget a 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 
Építésügyi és Környezetvé
delmi Osztály, Városüzemel
tetési Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály, 
V árasüzemeltetési Osztál y, 
Építésügyi és Környezetvé
delmi Osztály, 

4.4. pontban Határidő: 2015. december 31. 

Parlagfű és egyéb 
özönnövények elleni 
özönnövények irtása 

allergizáló megjelölt keretösszeg Felelős: Kőkert Kft., 
tartalmazza , 9.1. védekezés, f----~::..:..:..:.:___:___ __ ---1 Epítésügyi és Környezetvé-

Epítésügyi és delmi Osztály, Kőbányai 

Környezeti és egészséges életmódra 
9.2. nevelés támogatása a szervezett 

oktatásban (óvodák, iskolák) 

Környezetvédelmi Vagyonkezelő zrt. 
Osztál y 400 OOO 
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Kőkert Kft. 
l OOO OOO 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 



A kerületi nevelési-oktatási 
Határidő: 2015. december 31. 

9.3. intézmények Zöld Óvoda, valamint 
Felelős: Humán Főosztály, 

Ökoiskola cím elnyerésére történő Városüzemeltetési Osztály 
ösztönzése 

Balogh János Kárpát-medencei Határidő: 2015. december 31. 
9.4. Környezet- és Egészségvédelmi Felelős: V árasüzemeltetési 

Csapatverseny támogatása Osztály 

9.5. Köztéri illemhely üzemeltetés 8 500 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

9.6. Kutyafuttatók üzemeltetése 1200 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 
(üzemeltetés) 

Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 
6 500 OOO 

Határidő: 2015. december 31. 
9.7. Városüzemeltetési és további bővítése Felelős: Kőkert Kft. 

Osztály 
(bővítés) 

2 OOO OOO 

132 866 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

9.8. Térfigyelő-rendszer működtetése Felelős: Kőkert Kft., Kőbá-
(Kőkert Kft.) 

nyai Közterület-felügyelet 

10. Kerilletsúpfüsl akd6k 

Növényosztási akció lakosság 
Határidő: 2015. június 30. 

10.1. a 3 500 OOO Felelős: Városüzemeltetési 
számára 

Osztály, Kőkert Kft. 

"Tiszta udvar, rendes ház", "Tiszta, 
Határidő: 2015. december 31. 

10.2. rendezett Kőbányáért" és "Virágos 
1500 OOO Felelős: Városüzemeltetési 

Kőbányáért" pályázatok Osztály 
lebonyolítása 

"Virágot a szemét helyére!" akció, 500 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

10.3. Felelős: Városüzemeltetési 
egynyári virágültetés (Kőkert Kft.) Osztály, Kőkert Kft. 

"Virágos Magyarországért" pály á- 5 OOO OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

10.4. Felelős: Városüzemeltetési 
zaton való részvétel (Kőkert Kft.) Osztály, Kőkert Kft. 

10.5. 
Fő utak mentén virágkosár 

7 500 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

elhelyezése és üzemeltetése Felelős: Kőkert Kft. 

Október 4. - "Állatok világnapja" 150 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

10.6. alkalmából kutyafuttatók 
(Kőkert Kft.) 

Felelős: Városüzemeltetési 
népszerűsítési akciói Osztály, Kőkert Kft. 

10 



900 OOO Határidő: 2015. december 31. 
10.7. Kutyaszépségverseny lebonyolítása (V árasüzemeltetési Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály) Osztály, Kőkert Kft. 

A "Föld napja" keretében takarítási 
és hulladékgyűjtési akció a lakosság 500 OOO Határidő: 2015. június 30. 

10.8. részvételével, a kerületi iskolák (V árasüzemeltetési Felelős: V árasüzemeltetési 
részére ( virágosztás az akcióban Osztály) Osztály, Kőkert Kft. 
résztvevőknek) 

"Madarak és Fák napja" akció 
Határidő: 2015. június 30. 

10.9 600 OOO Felelős: V árasüzemeltetési 
lebonyolítása Osztály 

"Legszebb konyhakertek" országos Határidő: 2015. december 31. 
10.10 programhoz csatlakozás és pályázat 1500 OOO Felelős: V árasüzemeltetési 

lebonyolítása Osztály 

A "Takarítás i Világna p" -hoz 
Határidő: 2015. december 31. 

10.11 
csatlakozva a CIKK Egyesülettel 500 OOO 

Felelős: Városüzemeltetési 
közösen takarítási és papírgyűjtési (Kőkert Kft.) Osztály, Kőkert Kft. 
akció lebonyolítása 

Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Határidő: 2015. december 31. 

10.12 Felelős: Városüzemeltetési 
bevonásával Osztály, Kőkert Kft. 

11. EaeqpagazcHikodás 

Energetikai célú pályázatok 
40 OOO OOO Határidő: 2015. december 31. 

11.1. (V árasüzemeltetési Felelős: Főépítészi Osztály, 
készítése 

Osztály) Városüzemeltetési Osztály 
Középületek, közintézmények 
energiatakarékos működtetése, 

energiahatékonyságának javítása 
(fűtési, hűtés i és világítási Határidő: 2015. december 31. 

11.2. rendszerek modernizálása, 300 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-
épületszigetelés) zelő Zrt. 
(Vaspálya utca 8-10. szám alatti 
óvoda-bölcsőde és Kerepesi út 67. 
szám alatti orvosi rendelő) 

Az önkormányzati épületekben a Határidő: 2015. december 31. 
11.3. gázhálózatok ellenőrzése, komplett 5 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-

gázhálózat felújítása. zelő Zrt. 
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11.4. 

11.5. 

11.6. 

A kerületben gyakori illegális 
áramvételezések folyamatos 
ellenőrzése 

(a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
lakás és nem lakás célú helyiségek 
bérlemény-ellenőrzésekor, illetve a 
Közszolgáltatási Szerződésben szerep
lő ingatlanok esetében vizsgálódik) 

Az önkormányzati lakásokban az 
energetikai hatékonyság fokozása 
érdekében felújítások alkalmával 
fokozott légzárású nyílászárók 
beépítése és a padlásiódémek és 
homlokzatok utólagos hőszigetelése 
(A Méltányossági nyílászárócsere 
felújítási program keretében) 

Önkormányzati beruházások, 
fejlesztések során az alternatív 
energiák hasznosítási lehetőségeinek 
ösztönzése 
(Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. KMOP-
3.3.3.-13-2013-0089 azonosító számú 
"Napelemes rendszer kialakítása a 
Szivárvány Idősek Otthonában" című 
pályázat. 
Főépítészi Osztály: Akna-bánya 
energiapark előkészítő tanulmányterv) 

A kerületi vállalatok alternatív 
11.7. energiahasznosítással összefüggő 

fejlesztéseinek figyelemmel kísérése 

12. Klrayezet-blztouá& 

Síkosság-mentesítési 
12.1. l , , e vegzese 

feladatok 

2000 OOO 

10 OOO OOO 

30 OOO OOO 

4 OOO OOO 

Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 
tervezett összege 

lakások tekintetében 
21 OOO OOO, 
helyiségek 

tekintetében 
5 500 OOO (mely több 

egyéb munkát is 
tartalmaz) 
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Kőkert Kft. 
3 OOO OOO 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke
zelő Zrt., Kőkert Kft., 
Városüzemeltetési Osztály 



lJ. Ipar 

A barnamezős területek 
Határidő: 2015. december 31. 

13.1 funkcióváltásának és 
Felelős: Főépítészi Osztály 

megújulásának elősegítése 

Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése (pl. gázleszívó Határidő: 2015. december 31. 

13.2. rendszer üzemeltetése, előírt 105 OOO OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-
környezetvédelmi vizsgálatok zelő Zrt. 
elvégzése, növénygondozás, őrzés) 

"Sl" területének rendbetétele, 
Határidő: 2015. december 31. 

13.3. 32000 OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-
hasznosítása 

zelő Zrt. 

5 800 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 

Óhegy parkkal kapcsolatos Felelős: Kőbányai Vagyonke-
13.4. (Kőbányai 

feladatok ellátása zelő Zrt., Városüzemeltetési 
Vagyonkezelő Zrt.) 

Osztály 

Sportligettel kapcsolatos feladatok 
Határidő: 2015. december 31. 

13.5. 9 500 OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-
ellátása 

zelő Zrt. 

Sportligeti termálvíz-kutatási 
Határidő: 2015. december 31. 

13.6. 2 540 OOO Felelős: Kőbányai Vagyonke-
projekt folytatásának megvizsgálása 

zelő Zrt. 

Ipari vállalatok környezetvédelmi 
Határidő: 2015. december 31. 

13.7. Felelős: Építésügyi és 
jelentéseinek ellenőrzése 

Környezetvédelmi Osztály 

Határidő: 2015. december 31. 
13.8. Telephelyek időszakos ellenőrzése Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

A pincerendszer nyilvántartásának 
Határidő: 2015. december 31. 

13.9. Felelős: Városüzemeltetési 
vezetése, helyszíni ellenőrzése 

Osztály 

14. Kll:lebclá 

Európai Mobilitási Hét és Határidő: 2015. december 31. 
14.1. Autómentes Nap rendezvényeihez 900 OOO Felelős: Városüzemeltetési 

történő csatlakozás Osztály 
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2 500 OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 14.2. Közutak őrszelvény biztosítása 

(Kőkert Kft.) 
Osztály és Kőkert Kft. 

Határidő: 2015. december 31. 
14.3. Isaszegi kerékpáros emléktúra Felelős: Érintett Főosztályok 

Határidő: 2015. december 31. 
14.4. 

Közműnyilvántartás folyamatos 
10 OOO OOO Felelős: Városüzemeltetési 

felülvizsgálata Osztály 

20 OOO OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 

14.5. Járdafelújítás (Kőbányai 
Osztály és Kőbányi Vagyon-

Vagyonkezelő Zrt.) 
kezelő Zrt. 

100 OOO OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 

14.6. Útfelújítások, útépítések (Kőbányai Osztály, Kőbányai Vagyon-
Vagyonkezelő Zrt.) 

kezelő Zrt. 

Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló 
Határidő: 2015. december 31. 

utca - Hatház utca által határolt 
105 799 830 Felelős: Kőbányai Vagyonke-14.7. 

terület fizetőparkoló övezet 
zelő Zrt. 

üzemeltetése 

4 OOO OOO 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési Hiányzó és megrongálódott 

(Kőbányai 14.8. 
utcanévtáblák cseréje Osztály és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.) V agyonkezelő Zrt. 

15. Klnyezetv6det.llnayftú az ÖDkontúyzatDil 

Prioritásokat meghatározó 
Határidő: 2015. december 31. 

15.1. 
környezetvédelmi stratégia 

Felelős: Érintett Főosztályok érvényesítése az Önkormányzat 
döntéshozatalaiban 
A Kerületi Városrendezési és Epítési 
Szabályzat készítése és területi 

Határidő: 2015. december 31. 
15.2. hatályának bővítése során a 13 OOO OOO 

Felelős: Főépítészi Osztály 
környezetvédelmi szempontok 
fokozott érvéi_!Yesítése 
Szükség esetén a tervezési 

Határidő: 2015. december 31. 
15.3. területegységre vonatkozóan 

Felelős: Főépítészi Osztály 
környezeti vizsgálat készítése 

A környezeti információk 
Határidő: 2015. december 31. 

15.4. közzététele az önkormányzati Felelős: Érintett Főosztályok 
honlapon 
Az Önkormányzat környezeti 

Határidő: 2015. december 31. 
15.5. 

tevékenységének és eredményének a 
Felelős: Érintett Főosztályok külső érdekelt felek felé történő 

kommunikáció ja 
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Annak vizsgálata, hogy az 
Önkormányzat a közigazgatási 

Határidő: 2015. december 31. 
15.6. területén tartott ebek után Felelős: Érintett Főosztályok 

ebrendészeti hozzájárulást vezessen 
be. 

Határidő: 2015. december 31. 
Gyárlátogatás kihelyezett bizottsági Felelős: FőéQítészi Osztály, 

15.7. 
ülések keretében ÉQítésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 
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