
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

:!J2o . számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi 

határozatokról szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 
döntések alapján a lejárt határidejű végrehajtott határozatokról és a folyamatban lévő 
végrehajtásokról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet. 

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. 
melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban 
van. 

Budapest, 2017. május" A q". 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

259/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat 
Kőbánya-Kertvárosban forgalmi rend változtatásának kezdeményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az l. melléklet szerinti lakossági észrevételeket továbbítsa a Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. felé annak érdekében, hogy Budapest X. kerület Kőbánya
Kertvárosban a forgalmi rend a lakossági javaslatoknak megfelelőerr változzék meg. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Intézkedés: A kért forgalomtechnikai változtatások megvalósultak. 

317/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
a KUN-KŐ Kft. használati jogának (Budapest X., Sírkert utca 9.) rendezésére 
vonatkozó kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bérleti szerződést kössön a KUN-KŐ Kft.-vel (székhely: 6096 
Kunpeszér, Széchenyi utca 9., cégjegyzékszáma: 03-09-115374) a Budapest X., Sírkert utca 
42513/4 hrsz.-ú, 20 988 m2 alapterületű telekingatlan 226 m2 nagyságú részére sírkőfaragó 
tevékenység végzése érdekében 2015. szeptember 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. (1052 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, 
l. a bérleti díj összege 1000 Ft/m2/év, amely minden évben a KSH által megállapított 
inflációval emelkedik, 
d) a bérbeadás feltétele, hogy a Kft. által felhalmozott használatidíj-tartozás a bérleti 
szerződés megkötése előtt kiegyenlítésre kerüljön; 
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, 
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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 [elmondhatja: 
la) a bérlő jelen bérleti szerződésből eredő vagy más jogszabályban meghatározott 
lényeges kötelezettségének nem tesz eleget, 
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 bérleményen átalakítást vagy bármilyen 
egyéb építkezést végez, 
lg) a bérlő működési vagy tevékenységi engedélyét jogerősen bevonják, vagy a 
bérlővel szemben a cégbíróságon törlési eljárás indul, 
Zh) 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 

Intézkedés: A kijelölt bérlő a szerződést többszöri felszólítás ellenére sem kötötte meg. 

112/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi üzleti tervéről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés l. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 

beszámolásra: 
Feladatkörében, érintett: 

2016. december 31. 
2017. április 30. 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi 
mérlegbeszámolójáról szóló 87/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatot elfogadta. 

115/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat 
aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervéről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT 
Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: teljesítésre: 2016. december 31. 

beszámolásra: 2017. április 30. 
Feladatkörében érintett: a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület a KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
2016. évi beszámolójáról szóló 93/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatot 
elfogadta. 

120/2016. (IV. 21.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének meghatározásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2016. évi üzleti tervét jóváhagyja. 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2016. ev• 
számviteli beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő 

melléklet), valamint közhasznúsági jelentéséről szóló 98/2017. (IV. 27.) 
KÖKT határozatot elfogadta. 

197/2016. (V. 26.) KÖKT határozat 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervét 
jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet ll. sorának terhére (2016. évi rendezvények tartaléka) 
történik legfeljebb 50 OOO OOO Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő 
elszámolásorr alapuló finanszírozással. 
2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére a napközis táborban és a balatonlellei táborban alkalmazott 
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pedagógusok rnegbízási díjához szükséges fedezetet elszámolási kötelezettség rnellett 
utólagos finanszírozással biztosítja. 
Határidő: végrehajtásra 2016. decernber 31. 

beszárnolásra 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezető j e 

Intézkedés: A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális 
Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai és számviteli beszámolójáról szóló 
101/2017. (IV. 27.) KÖKT határozatot elfogadta. 

329/2016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti lakás elidegenítésre történő 
kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti, 
39111/0/ A/4 helyrajzi szárnú lakást elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 96%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa a 
lakás megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2016. novernber 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

7/2017. (1. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Liget utca 25. iöldszint 4. szám alatti lakás elidegenítéséről 
(15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Liget utca 25. földszint 4. szám alatti, 
39111/0/A/4 helyrajzi szárnú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 7 487 040 Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az adásvételi szerződést 2017. március 23-án megkötöttük 
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33112016. (X. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a f"óldszint l. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Füzér utca 38/a fóldszint l. szám alatti, 
38 997 /O/ A/l helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2016. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: Az adásvételi szerződést 2017. március 23-án megkötöttük. 

390/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat 
a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelméről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6. V/10.) 
részére 200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 17. sora (előre nem látható feladatok tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/49. ügyszámon megtörtént. A támogatási 
szerződés aláírása 2016. december 19-én, az átutalás 2016. december 20-án 
megtörtént A rendezvény 2017. február 18-án volt, a támogatással 2017. 
április 10-én az Alapítvány elszámolt. 

9/2017. (I. 19.) KÖKT határozat 
a 41446 hrsz.-ú S1 terület katasztrófavédelmi gyakorlat céljára történő ingyenes 
használatba adásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága (székhelye: 1051 Budapest, Arany János 
utca 31., adószáma: 19002093-2-41, képviseli: Kardos István főigazgató) a Budapest X. 
kerület, 41446 hrsz.-ú, Sl területet katasztrófavédelmi gyakorlat céljára 2017. február 15. 
napjától kezdődően határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével havi l 
alkalommal, ingyenesen használja. A használó a gyakorlat megtartásának tervezett időpontját 
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köteles legalább l O munkanappal korábban bejelenteni és előzetesen egyeztetni a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel. A gyakorlat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel egyeztetett időpontban 
és az általa kijelölt udvarrészen, illetve épületeken tartható meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a használatra vonatkozó 
keretszerződést a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságával kösse meg. 
Határidő: 2017. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A kijelölt bérlő nem jelentkezett szerződéskötésre, a kapcsolattartót nem 
lehet elérni. A terület használatba adása nem jött létre. 

12/2017. (I. 19.) KÖKT határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús 
rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 
( 15 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében hőszivattyús rendszerek 
kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
tetőterében hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú 
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 
3. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
tetőterében hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (l) bekezdése szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság az 50/2016. (III. 6.) GPB határozatában döntött a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal tetőterében 

hőszivattyús rendszerek kialakítása a kapcsolódó szakipari munkákkal" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. A vállalkozási 
szerződést 2017. május 5-én megkötöttük a nyertes Morpheus '48 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. 

30/2017. (II. 23.) KÖKT határozat 
az óvodai, iskolai nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és 
iskolai nyári táborok 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését 
követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá 
gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást 
kapjanak. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázati felhívásra az intézmények benyújtották a pályázataikat, 
amelyeknek az elbírálása a Humánszolgáltatási Bizottság 2017. április 25-ei 
ütésén megtörtént. 

55/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötendő 

munkamegosztási megállapodásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a Kocsis Sándor Sportközpont között 
kötendő munkamegosztási megállapodást az l. melléklet szerinti, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a kőbányai óvodák, valamint a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék között kötendő Munkamegosztási megállapodást a 2. melléklet szerinti 
tartalommal j óváhagyj a. 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Munkamegosztási megállapodás megkötésére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervek vezetői 

Intézkedés: A munkamegosztási megállapodást 2017. április 10-én megkötöttük. 

57/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a térfelügyeleti rendszer 2017. április-december havi működtetésével összefüggő 
rendőrségi támogatás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásának támogatása tárgyában kötendő 
megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
polgártnestert a megállapodás aláírására. 
Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A megállapodást 2017. március 30-án megkötöttük 
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58/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság között a közterületi térfigyelő rendszer használatáról kötendő 
megállapodásról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 
térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A megállapodást 2017. március 30-án megkötöttük. 

60/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek lakóépületek energiahatékonysága és megújulóenergia-felhasználása 
növelését célzó beruházásainak támogatásához forrás biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 
24.) önkormányzati rendelet finanszírozási bevételeinek (felhalmozási célú maradvány 
igénybevétele), valamint az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásorr kívülre 
előirányzatának összegét l 00 OOO OOO Ft-tal megemeli. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítása a 3/3. ügyszámon megtörtént. A pályázat 
elbírálása 2017. április 20-án megtörtént. Két pályázó részesült 
támogatásban (30 653 911 Ft, illetve 94 358 073 Ft összegben). A két pályázó 
közül a 94 358 073 Ft összegben támogatott visszamondta a pályázatát, 
ezért csak a 30 653 911 Ft biztosítása szükséges. 

69/2017. (Ill. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőér utca 10. és 12. szám alatt található ingatlanok 
elidegenítéséről 

(ll igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete árverés útján 
együttesen értékesíti a Budapest X. kerület, Kőér utca 10. (helyrajzi száma: 41566) és Kőér 
utca 12. (helyrajzi száma: 41565) szám alatt található ingatlant. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. melléklet szerinti árverési felhívás 
közzétételére és az árverés lebonyolítására. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eredményes árverést követően az 
adásvételi szerződést kösse meg. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2017. április 30. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az ingatlanok árverésére vonatkozó felhívás közzétételre került. Az 
árveréssei kapcsolatban többen érdeklődtek, de végül csak egy cég 
jelentkezett. Az árverés nyertese a "FENYVES" Kft., amellyel az adásvételi 
szerződést megkötöttük. 

70/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 124/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatba adásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 124/b szám alatti, 62 m2 alapterületű (helyrajzi szám: 38315/41/A/72) nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (ll 07 Budapest, Ceglédi utca 
30.) részére parkolásüzemeltetési feladatok ellátása céljára 2017. április 16-ától határozatlan 
időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével, térítésmentes használatba adja. 
2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi 
költségeket köteles a szolgáltatók részére megfizetni. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adással 
kapcsolatos szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kösse meg. 
Határidő: 2017. április 15. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A szerződést 2017. május 12-én megkötöttük, a helyiség használatba adása is 
megtörtént. 

A Képviselő-testület zárt ülésen hozott 72/2017. (III. 23.) KÖKT határozatában döntött 
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi Dandár részére zászlószalag 
adományozásáróL 

Intézkedés: A zászlószalag adományozásáról az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrségi Dandárt értesítettük, a szalag adományozására a Szent László 
napok keretében, a nyitórendezvényen kerül sor. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 

18/2014. (I. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati 
tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítéséről 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti, 
41919/0/A/1, 41919/0/A/2 és a 41919/0/A/3 helyrajzi számú albetétekre vonatkozó 
értékesítési szándékát megerősíti. 
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2. A Képviselő-testület az albetétek vételárát 3 OOO Ft/m2 összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás 
megküldésére a társasház tulajdonosai részére, valamint az adásvételi szerződések 
megkötésére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. március 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A társasház tulajdonosaival tárgyalásokat folytattunk A társasház 
megszüntetését követően lesz lehetőség az adásvételi szerződés megkötésére 
az önkormányzati tulajdonú rész eladásáról. A társasház megszüntetése áll, 
mivel haláleset miatt hagyatéki eljárást kell lefolytatni. A 
magántulajdonosok ígéretet tettek arra, hogy a jogerős hagyatékátadó 
végzést megküldik részünkre. Ezt követően folytatódhat az eljárás. 

137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
( 16 igen szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41332/2 helyrajzi számú, 
természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat 
javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog 
törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, 
fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a belterületi utak szilárd 
burkolattal való ellátásához kapott állami támogatási összeg eredményes felhasználásához a 
szükséges engedélyeztetési és kiviteli terveket készíttesse el. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelő 

alpolgármester 

és 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 

ll 



372/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat 
a 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat módosításáról 
(13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről szóló 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozata 
címe és l. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
"a Budapest X., 41332/l és 41302/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41302/2 helyrajzi számú, 
természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat 
javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog 
törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, 
fejlesztése és üzemeltetése." 

és 

37/2015. (Il. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának 
ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus 
utcában fekvő ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, 
valamint az ingatlaura bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlan 
felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi 
közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

és 

azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 
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298/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X., 41302/2, 41332/l és 41451/3 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus 
utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valamint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, a Budapest X., 41302/2, a Budapest X., 41332/l és a Budapest X., 41451/3 
helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja közút építése, a 
segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok 
kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 
2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A képviselő-testületi határozatok alapján kezdeményeztük az Albert Camus 
utcát alkotó három ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését, a 
Kormány még nem hozott döntést a tulajdonba adásról. 

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, 
267m2 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) megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgá1mestert, hogy a 42518/24 hrsz.-ú ingatlannak a 
T-87439 tételszámú vázrajzszerinti megosztását követően kialakuló 42518/61 hrsz.-ú, 267m2 

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 

Intézkedés: A T -87439 tételszámú változási vázrajzot a Földhivatal záradékolta, jelenleg 
is zajlik az ingatlanok bejegyzésére irányuló eljárás. A pályázat kiírására a 
változási vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően kerülhet sor. 
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13112016. (IV. 21.) KÖKT határozat 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
szeptember l. napjától a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ útján biztosí~a a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátást. 
2. A Képviselő-testület a szolgáltatás fedezetéül l OOO eFt összeget biztosít a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ dologi kiadásainak előirányzatemelésével a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az ellátás biztosításához szükséges beszerzési 
eljárás lefolytatására, a szolgáltatásnyújtás Budapest Főváros Kormányhivatalánál történő 
bejelentésére, az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési 
rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/2015. ügyszámon megtörtént. A 
szolgáltatás biztosítására kiírt második pályázat is eredménytelenül zárult. 

215/2016. (V. 26.) KÖKT határozat 
a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számú, "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése" című pályázaton történő részvételről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-
15 azonosító számú, "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" 
című pályázati konstrukció keretében támogatási kérelmet nyújt be "Új bölcsőde létesítése 
Kőbányán" címmel. A pályázat keretében új bölcsőde létesül a 41460/21 helyrajzi számú, 
természetben az 1102 Budapest, Halom utca 33. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
telken. 
2. Az l. pont szerinti pályázattal elnyerhető támogatás és a projekt mértéke: 
a) a projekt összköltsége: 747 317 881 Ft, 
b) a pályázatban elszámolható költség: 399 999 979 Ft, 
ab) ebből az igényelt támogatás összege: 399 999 979 Ft, 
bb) önkormányzati önerő összege: 347 317 902 Ft. 
3. Az l. pont szerinti pályázati cél megvalósításához a Képviselő-testület 347 317 902 Ft 
önrészt biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati 
rendeletben, amely összeget a támogatás elnyerése esetén a költségvetésében elkülöníti. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a támogatási kérelem és mellékletei aláírására, 
az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő 
átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

és 

261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 
(12 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Programra pályázatot nyújt be azzal a céllal, hogy az l. 
melléklet szerinti helyszíneken sportpark és futókör létesüljön, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
2. A Képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat pozitív 
elbírálása esetén a 200 méteres futókör létesítéséhez szükséges önrészként bruttó 4 400 OOO Ft 
összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelet ll. melléklet 5. sora 
(Pályázatok ömésze) terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat

átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázat pozitív 
elbírálása esetén a sportparkok előkészítő munkálataihoz bruttó l 500 OOO Ft összeget biztosít 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 21. sora (Előre nem látható feladatok 
tartaléka) terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 
végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A pályázatokat határidőben benyújtottuk, jelenleg elbírálás alatt állnak. 

305/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti, 
38924/30/C/13 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
4. A Képviselő-testület az ingatlant a lakásállományba felveszi. 
Határidő: 2016. október 30. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Intézkedés: Az épület lépcsőházában lévő villanyóra át volt kötve tárgyi ingatlanon, 
ezért intézkedtünk az ELMŰ Zrt.-nél az egyébként regisztráció nélküli 
villanyóra leszerelésérőt A leszerelésről szóló jegyzőkönyvet 2017. május 7-
én kaptuk meg. A forgalmi érték megállapításának céljából újra helyszíni 
szemlét tartunk, majd a bérlőt nyilatkoztatjuk vételi szándékának 
fenntartásáról. Az értékesítésről szóló előterjesztés várhatóan a júniusi 
képviselő-testületi ülés tervezett napirendjén szerepel. 

346/2016. (XI. 17.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírást az l. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 
Határidő: 2016. november 30. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

és 

59/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatás iránti pályázatok elbírálásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus 
megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 
2. A Képviselő-testület az l. mellékletben foglalt táblázat 2-13. sorában meghatározott 
pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 
3. A Képviselő-testület az l. mellékletben foglalt táblázat 14. és 15. sorában meghatározott 
pályázó esetében a támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval 
köti meg. A támogatási összeg kifizetése- a szerződés szerinti teljesítés esetén-a kivitelező 
vállalkozó részére történik. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a 
támogatás folyósítása iránt intézkedjék 
Határidő: 2017. március 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 

Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítése megtörtént. Az 
Önkormányzat honlapjára 2017. március 30-án felkerült a pályázatok 
elbírálásáról szóló képviselő-testületi döntés. A 14 érvényes pályázat közül 
13 pályázó képviselője már aláírta a támogatási szerződést, amelyek 
polgármesteri aláírásra történő előkészítése megtörtént. 
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5/2017. (I. 19.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Református Egyházközség részére támogatási szerződés keretében l 500 OOO Ft támogatást 
biztosít a Kőbányai Református Egyházközség orgonájának újjáépítésére, felújítására. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az l. pont szerinti támogatás Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben történő tervezésére, valamint felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A támogatási szerződés elkészült, Szilágyi-Sándor András református 
lelkész kérésére a támogatás összegét csak akkor utaljuk át, amennyiben az 
orgona felújítására benyújtott pályázaton nyernek, mert felújítására a 
pályázati támogatással együtt van lehetőségük. 

8/2017. (I. 19.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiség elidegenítésre történő kijelöléséről 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő, 
3 9210/42/ A/189 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésrejelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték l 00%-ának megfelelő összegben 
határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2017. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és 

68/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő ingatlan elidegenítéséről 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló köz 7. X. emeletén lévő, 
3 9210/42/ A/189 helyrajzi számú ingatlant a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 13 857 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület engedélyezi a 13 857 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 
9 699 900 Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 
4. A vevő a 2. pontban meghatározott vételár 30%-át - 4 157 100 Ft összeget - a 
szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralék jegybanki alapkamattal növelt összegét 
tizenkét havi egyenlő- 812 271Ft/hó- részletben köteles megfizetni. 
5. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2017. április 30. 
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Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A bérlő az árajánlatot átvette, jelenleg a nyilatkozattételére várunk. 

28/2017. (II. 23.) KÖKT határozat 
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára bérlökijelölési jog biztosításáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergom
Budapesti Főegyházmegye részére határozatlan időre szóló bérlőkijelölési jogot biztosít az 
1101 Budapest, Hungária krt. 1-3. 30. épület fszt. l. szám alatti lakásingatlanra. 
2. Az l. pontban meghatározott bérlőkijelölési jog alapján a diszpozícióval a Budapest
Kőbánya MÁV-telepi Kisboldogasszony Templomigazgatáságra kijelölt lelkipásztorral 
létesíthető bérleti jogviszony. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti bérlőkijelölési jogról 
szóló szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A szerződést az Esztergom-Budapest Egyházmegye részére megküldtük 
aláírás céljából. 

20/2017. (II. 23.) KÖKT határozat 
a "Felnőtt háziorvosi ügyelet" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást 
megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet elfogadásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Felnőtt 
háziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását 
az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

5. A Képviselő-testület a "Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumait a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 
6. A Képviselő-testület a "Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása" tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
jóváhagyja. 
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2017-től 2019-ig terjedő időszakban 
biztosítsa a felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásához szükséges fedezetet. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Intézkedés: A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződést 2017. május 
végéig megkötjük. 
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49/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és költségvetési szervei 
mobil távközlési és mobilinternet szolgáltatásokkal történő ellátásáról 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat és költségvetési szervei 
mobil távközlési és mobilintemet szolgáltatásokkal történő ellátását 2020. május 6-áig a 
központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás keretében 
valósítja meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szolgáltatási szerződést 
kössön a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat és költségvetési szervei 
mobil távközlési és mobilintemet szolgáltatásokkal történő ellátása tárgyában. 
Határidő: azonnal 

Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: A csatlakozási szándékunkat jeleztük, jelenleg a szerződésünk 

engedélyezésére várunk. 

63/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok és a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola támogatásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) l 064 269 Ft, 
b) az Aranyüllő Alapítványnak (1101 Budapest, Üllői út 118.) 728 919 Ft, 
c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 

7-9.) 2 260 083 Ft, 
d) az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítványnak (1108 Budapest, Harmat 

utca 196-198.) 812 414 Ft, 
e) a Harmat 88 Alapítványnak a Harmat utcai Iskola támogatására (1104 Budapest, Harmat 

utca 88.) 583 470 Ft, 
j) az A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítványnak (1102 Budapest, Szent László 

tér 34.) 106 335 Ft, 
g) a N ev e sincs Alapítványnak (ll 06 Budapest, J ászberényi út 89.) 291 879 Ft, 
h) az Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítványnak (ll 02 Budapest, Körösi 

Csoma Sándor út 28-34.) l 598 172 Ft, 
i) az Összefogva az Iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 131 291 Ft, 
j) Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványnak (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) 

475 429 Ft, 
k) Tanulóink Jövőjéért Alapítványnak (ll 05 Budapest, Szent László tér 1.) l 007 730 Ft, 
l) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) l 530 098 Ft, 
m) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 2 719 077 Ft, 
n) a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. A épület I. 

emelet) a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciá1is 
Szakiskola támogatásának céljára 399 857 Ft 
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támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az l. pontban meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/8. ügyszámon megtörtént. A támogatási 
szerződések elkészültek, az aláírásuk folyamatos az Országos Bírósági 
Hivatalhoz benyújtott éves beszámoló befogadásának visszaigazolása 
függvényében. Eddig az Együtt a Fekete István Általános Iskoláért 
Alapítvány, a Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány, a Zöld Dió 
Alapítvány és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatási szerződésének 
aláírására került sor. 

64/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszölöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási 
kérelméről 

(14 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cemy 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) civil 
szervezet részére 300 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2017. április 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/4. ügyszámon megtörtént. Az Alapítvány 
többszöri kérés ellenére még nem küldte meg az átláthatósági nyilatkozatot. 
A támogatási szerződés pénzügyi ellenjegyzése a nyilatkozat hiánya miatt 
még nem történt meg. 
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