
BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE /lY LdY

JELENTES

az tinkorm{nyzat k6pviscl6-testiilete hat:lrozatainak
v6grehajt{s:i16l, illetve a m6g v6gre nem hajtott hatirozatok helyzet6rril

HATAROZAT:

Kdsziilt a Kipvisel6+estiilet 2017. szeptember 20-i uldsdre
Kdszitette: dr. Temesi Isndnnd t)nkormdnyzati referens

340t2016. (xr. 16.) Kt

HATAROZAT:

Felek a fentiek alapjrin 2016. december 14. napj6n Vagyonkezel6si Szerz6d6st, valamint

az $nkorm{ny zat 6ltal miiktitltetett ktiznevel6si int6zm6nyek 6llami miiktidtet6sbe

v6tel6vel iisszefii996, a feladatellritrlshoz kapcsol6d6 l6tszrim6tad{sr<il, valamint a

feladatellitishoz Lapcsol6d6 vng)on, jogok 6s ktitelezctts6gek 6tadis-6tv6tel6r6l sz6l6

Megillapodist ktittittek. A hatdrozatot az eldirt hat6rid6ben v69rehajtottuk'

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviselo-
testtilete rigy d<int, hogy a nemzeti ktizneveldsr6l sz6l6 2011.
dvi CXC. torvdny (a.tovabbiakban: Nkt.) 99iG. $ ds 99/H. $

loglaltak alapjdn az Eszak-Pesti Tankert.ileti Kdzpont r6szdre

ingyenesen vagyonkezeldsbe adja a jelen.. eloterjeszt6s
kdszftdsekor a Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormiinyzat
6ltal mrikddtetett kdzneveldsi intdzmdnyek ktizneveldsi
feladatainak elkitrisdt szol9616 minden tinkorm6nyzati vagyon
ds vagyoni 6rt6kii jogot 2017. janudr l-jei hatrillyal. Az
ingatlanvagyon felsorol6srit jelen eloterjeszt6s 7. szdmf
melldklete tartalfiazza.
A ktiznevel6si feladat ell6trisrit biztosit6 vagyon alatt az elliitott
kdmevel6si feladathoz kapcsol6d6 valamennyi jogot ds

kdtelezettsdget a II. Hatarozati javaslatban foglalt kivdtelekkel,
valamint a 7. szdmt melldkletben felsorolt ingatlanvagyonhoz
kapcsol6d6 ing6vagyont is drteni kell.
Budapest Fovdros XVI. kertiteti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testtilete felhatalmazza a polgdrmesterl az el6terjesztdsben 6s

j elen hatrirozati j avaslatban lo glalt lelt6telekkel a tzij 6koaatrisul

becsatolt szerzod6s alapulvdtelevel a kiizneveldsi int6zm6nyek

feladatetl6tas6hoz sziiks6ges .vagyonelemeke vonatkoz6
Vagyonkezeldsi szerzodds, Atad6s-iitv6teli megrillapodris

aliiir6sara.

Hat6ridS:

Felelos:

2016. december 31.

Kovrics Pdter polg6rmester

1ll igen.4 nem. I tarlozkodds)

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkormdnyzat K6pvisel6-

testtilete rlgy dtlnt, hogy a nemzeti kdzneveldsrol sz6l6 201 l.
6vi CXC. tcirvdny (a tov6bbiakban: Nkt.) 99/G. $ ds 99/H. $

foglaltak alapjrin amennyiben a kozneveldsi feladat ellat6s6t

34112016. (XI. 16.) Kt.



biztosit6 ingatlanvagyon egy rdsze nem tartozik szorosan a
[eladatelldtiis k<trdbe TMLSZ es az 0nkormdnyzar k6zds
beruhiziis6ban dptilt iskolai mrifiives labdarug6 pAly6k), rigy
az Eszak-Pesti Tankertileti Kcizponttal az ingatlan
haszn6latrinak megoszt6sii16l kiilcin megriltapod6st kdt. A
megiillapod6sban rcigziteni kell. hogy az 0nkormdnyzat
vagyonkezeldsdben marad6 ingatlanrdsz eset6n az
0nkormrinyzat gondoskodik az ingatlanr6sz javit6srir6l,
feltjitds6r6l, a krirveszdly viselds6rol. Az MLSZ riltal eloirt
kritelezci karbantartiis6r6l is az 0nkormdnyzat gondoskodik,
oly m6don. hogy a karbantanas kriltsegei az Eszak-Pesti
Tankertileti Kdzpont 6s az Onkormrinyzat k6z6tt 213-ad, ll3-
ad ardnyban oszlanak meg.
Osztott vagyonkezelds eset6n, az ingatlan haszniilat6t a
Kdpviselo-testiilet a tanit6si idoben a Tankeriileti Krizpont
r6szdre ingyenesen biztositja azzal, hogy a teljes ingatlan
kdzi.izemi kdltsdgeit az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpont
viseli, valamint gondoskodik az ingatlan teljes teriilet6n az
orz6srol ds az ingatlan haszndlatdnak biztositiisdr6l azzal,
hogy ennek kciltsdgeit, a haszndl6k rdszdre tdrtdno
biztosit6sdt maga viseli, fiiggetleniil annak id6pontjrit6l.
Ezen ingatlanok Onkormrinyzatnril marad6 rdszeinek
haszndlatiihoz sztiksdges szemdlyi 6llom6nyt 6s a

haszntiathoz sztiksdges inlrastruktlirat az Eszak-Pesti
Tankertileti Kdzpont ingyenesen biztositja az Onlormanyzat
rdsz6re.
A tanit.isi idon kivtili hasznrilat ellendrtdke az

0nkormdnyzatot illeti meg.
Budapest Fovaros XVL keriileti Onkormiinyzat Kepviselo-
testiilete felhatalmazza a polgiirmesterl az eloterjesztdsben ds

jelen hatdrozati javaslatban foglalt feltdtelekkel a kOzneveldsi
intdzmdnyek tertiletdn taLilhat6 a feladatell6t6s6hoz nem

sztiksdges vagyonelemekre vonatkoz6 Ingyenes Haszniilati
szerzodds akiirrisiira.

Hatiirido:

Felelo s

2016. december 31.

Kov6cs Peter polgiirmester

(ll igen,2 nem,3 tart6zkod6s)

Az Ingyenes Hasznrilati szerz6d6st 2016. december 20-6n aLiirtuk.

HATAROZAT
Budapest Fov6ros XVI. kertleti Onkormrinyzat Kdpviselo-
testiilete felkdri a Polgrirmestert, hogy alakitson ki egy

olyan rendszert, amely lehetovd leszi az cinkormdnyzati
bdrlakdst ig6nylok nyilvdntartdsdt oly m6don, hogy a

pdlyazatokon indul6, de nem nyert, valamint az

Onkormdnyzathoz e c6lb61 fordulok adatait az adatkezelds

36012016. (XI. 16.) Kt



.)

szabilyai szerint nyilvAntartsa, kizrir6lag abb6l a cdlb6l, hogy
oket a lakrisprityrizatok meghirdetdsd16l tiijdkoztassa.

Hatrirido:
Felelos:

201 7. lanurir 3 1 .

Kovilcs Peter polgdrmester

(15 igen, 0 nem. 1 tart6zkodds)

Budapest F6vdros XVI. keriileti 6nkormrlnyzatnak az 6nkorminyzat tulajdon{ban ritk5

lakdsok b6rbeaddsinak felt6telei16l, valamint a Iakb6r m6rt6k616l sz6l6 3212012.
(XI.26.) tinkorm6nyzati rendelet6nek l. szfmt fiiggel6ke tartalmazza a tij6koztatr5t a
Polgirmesteri Hivatal {ltal vezetett 6nkormrinyzati Lakdspdlyrizatok 6rtesit6si
rendsze16r6l.

HATAROZAT
5012017 . (ll. l 5.) Kt. Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviseki-

testtilete irgy d6nt, hogy jovahagyja az Onkormdnyzat. az

Orsziigos Ment6szo196lat ds a 107205/8 hrsz-t ingatlan
tulajdonosai, Dr. Grinczi Viktor Bertalan, valamint Mdrton
Hajnalka Ildik6 kctzr,tti, a jelen el6terjesztds mell6klet6t
kdpezo hriromoldalu Egytittmtkdd6si Megdllapod6st a

10720517 hrsz-t. a mento6llomds elhelyezdsdt biztosit6
ingatlan vizvezet€k6nek 6thelyez6se t6rgyriban.

A Kdpvisel6-testiilet egytttal felhatalmazza a polg6rmestert a

megiillapodiis al{irdsara, valamint hogy a megrillapodAsban
foglaltak vdgrehajt6sa sor6n a tulajdonosi 6rdekeket
kdpviselje, a szt.iks6ges nyilatkozatokat 6s int6zkeddseket
megtegye.

Hatrirido: 2017. jtnius 30.

Felelos: KoviicsP6terpolgiirmester

(17 igen, 0 nem, 0tart6zkodis)

A Kdpvisel6-testiilet jelen hat|rozatit 6s az Egyiittmiiktid6si Meg{llapod6st 2017.03.13-

in a 107205/8 hrsz-ri ingatlan tulajdonosai r6sz6re megkiildtiik, azonban annak aliirisa
m6gsem vakisult meg. A 107205/8 hrsz-ri ingatlan tulajdonosai 2017.07,03. napjin ilgy
nyilatkoztak, hogy a vizvezet6ket nem kivinjdk rithelyezni, igy a hatirozat v6grehajt{sa
a k6relmez6 el:illisa miatt nem val6sult meg.

HATAROZAT
Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testtilete felkeri a Polgarmestert, hogy a,.Zebra lak6park"
fejlesztds6rol sz6[6, a Nonn lnvest Ingatlanfej leszto Korldtolt
Fetelossdgri Tdrsasag ds a Budapest Fovriros XVI. keriileti
Onkormiinyzat kc,zott az eloterjeszt6s l. szamir melldkletdt
kdpezo EgytittmLikoddsi Megrillapodiis akiirrisat k6vetoen a

s312017 . (I1 15.) Kt
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70 000 000 Ft kdzdrdekii k6telezettsdgvdllalds dsszegdt a

2017. dvi kdltsdgvetdsi rendelet I. sziimri m6dositiisakor
lervezze be bev6teli oldalon. valamint kiadrisi oldalon hozzon
ldtre egy tlj kcilts6gvet6si sort ,,lntdzmdnyfejlesztdsi Alap"
megnevezdssel. melybol az Onkormdnyzat kiziir6lag orvosi
rendelo, 6voda. b<ilcsode feltjit6sdt, kialakftrisrit
ftnanszirozza.

Hatiirido: 2017. m6rcius 3l .

Felelos: KovricsPdterpolgrirmester
(16 igen,0 nem, I tart6zkodas)

A 2017. 6vi kiilts6gvet6s I. sz:imri m6dositrisakor a hat{rozatban megfogalmazott
el6irrinyzaton a 70 milli6 Ft ten'ez6se mind bev6teli, mind kiadrisi oldalon megttirt6nt.

HATAI{OZAT:
152t20t7 . (v. 17.) Kt. Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pviselo-

testtilete Nagy Agnest bizza meg a Budapest Fovdros XVI.
keri.ileti Onkorm lnyzal Gazdasagi, Miikddteto - Etl6t6
Szervezet igazgat6helyettesi feladatainak elkit6s6val, 2017.
mrij us I 8-rit6l 5 dv idotartamra.

Az illetmdny a kdzalkalmazottak jogdll6sdr6l sz6t6 1992. dvi
XXXIII. tdrv6ny, 6s a vdgrehajtiisrir6l sz6l6 7711993. (V. 12.)

Kornr. rendelet szerinti magasabb vezetoi p6tldk alapjrin, az

illelmdnykiegdszitds Budapest Friviiros XVI. keriileti
0nkormrinyzat polgiirmester6nek d6ntdse alapjan keriil
megiillapitdsra.

A Kdpvisel<i-testtilet felk6ri a polgdrmestert, hogy
gondoskodjon a vezetoi megbizdssal kapcsolatos munkatigyi
dokumentumok ritadiis616l.

Hatriridci: 2017 . mdjus 22.
Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester
( l6 igen. 0 nem, I tarl6zkod6s)

A gazdasrlgi vezet6 kinevez6se megtt rt6nt. A munkaiigyi dokumentumok a GAMESZ-
ban e16rhet6ek.

HATAROZ
Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kepviselo-
testtilete irgy hat6roz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s

Szolgriltat6 Nonprofit Kft. k<inywizsgdl6j6vd vrilaszda

Kirdly Zsuzsanna egydni k6nyvvizsg6l6t (anyja neve:

Gacs6lyi Borbrila, lakcime: I 102 Budapest, Kor<isi Csoma S.

tt 2., MK tagsrigi ig.szrim 007264) 2020. mrijus 31.-ig
terjedo idotartamra.

1s612017. (V. 17.) Kt.
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A Kdpvisel6+esttilet a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 es

Szolgriltat6 Nonprofit K{1. kdnyvvizsg |latdrt 16ro dilazisitt
350.000,- Ft, azaz H6romsziiz6tvenezer lorinVdv dsszegben
rillapitja meg.
Felkdri a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 ds Szolgriltat6
Nonprofit Kft. iiglwezetdj6t, hogy a kdnywizsgdl6val 90
napon beliil kdssrin megbizrisi szerz6d6st. A k6pvisel<i-
testiilet felkdri a Polgiirmestert, gondoskodjon a

m6dositiisokkal egysdges szerkezetbe foglalt Alapit6 Okirat
aldirdsAr6l ds annak a Cdgbir6sdghoz t6rtdn6 - 30 napon
beltili - megkiildds6rol.

Hatiirido: 201 7. auguszus 15.

Felelos: Koviics P6ter polg6mrester

( l7 igen,O nem, 0 tart6zkodiis)

HATAROZAT
244t20t7. (vr.2l.) Kr. Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel<i-

testiilete a Budapest XVI. kertilet I l20l l/l hrsz-ri, ingatlan-
nyilv6ntartris szerinti kivett ri1 megnevezdsii ingatlant. a
vagyonkataszterben kivett be6pitetlen terlilet megnevezds[,
forgalomk6pes iizleti vagyont, kivett k6zrit megnevezdstl,
forgalomkdptelen tdrzsvagyonnii nyilvdnitja.

A K6pviselo-testtilet felk6ri a Jegyzot, hogy gondoskodjon az

Onkormiinyzat vagyondr6l es a vagyontrirgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorkisiir6l sz6l6 2412009. (VI. 25.)
6nkorm6nyzati rendeletben tdrt6no atvezetds6rol.

Hatiirid<i: 2017. jtnius 30.
Felelos: Kovrics Pdter polgiirmester

(17 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

A v:iltozrist 2017. jrilius 06-in /ttvczettiik.

HATAROZAT:
25012017 . (Vl. 2l .) Kt Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkormdnyzat K6pviselo-

testiilete a XVl. Keriilet Kertviirosi Eg6szsdgiigyi Szolg6lata
gazdasdgi igazgato munkakdr munkaviszony keret6ben

t6rtdno betdltds6re p6lyezatot ir ki, az aliibbiak szerint:

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a kiinywvizsgdl6val 2017. jtlius l-jei d{tummal
megktittitte a megbiz6si szerz16d6st.

Az Alapit6 Okirat m6dosit6sa mcgtiirt6nt, a C6gbir6sdgon a v6gz6s alapjfn a vrlltozris
bejegyz6se megttirt6nt.
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Budapest F6vriros XVI. keriileti 6nkorm{nyzat K6pvisel6-testiilete

a kdzalkalmazottak j ogdlldsrir6l sz6l6 1992. dvi X)(XIIL firvdny (a tovdbbiakban: Kjt.) 22/B

$-a, valamint a vdgrehajtdsdrdl sz6ld 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. $-a ds a 13/2002
(lll. 28.) EiiM rendelet alapjdn

p{ly6zatot hirdet

a XVI. Keriilet Kertvdrosi Eg6szs69iigyi Szolgdlata
gazdasdgi igazgat6 munkaktir

munkaviszony keretdben tdrtdn6 betoltdsdre.

A Kdpviselo-testiilet felk6ri a Polgrirmestert, hogy 2017.
augusztus 25-ei megjelendssel gondoskodlon a pl ydzat

kozz€lltellrol a Kormdnyzati Szemdlytigyi Szolgdltat6 ds

Kdzigazgatrisi Kdpz6si Kozpont weboldaldn, valamint a XV[.
Keriileti Ujs6g augusztusi szrimriban 6s az Onkormiinyzat
weboldaLin. valamint felkdri a XVI. Kertilet Kertviirosi
Egdszsdgiigyi Szolgrilata igazgatojdt, hogy 20 I 7. augusztus
25-ei megjelendssel gondoskodj on a pi yAzal kiizzdtdteldr6l
az E96szsdgiigyi Kdzldnyben 6s az lnt6zmdny honlapjrin.
A K6pviselo-testtilet az eseti szakmai elokdszit5 bizoftsAgba
a fenntafi6 kdpviselojek6nt Dr. Csomor Ervin
alpolgdrmestert. dr. Hajducsek-L6posi Eniko gazddtkodrisi

tigyosztdllwezetot 6s dr. Erd6snd Kocsis Helga humdn

iigyosaalyvezet6t delegrilja, valamint felk6ri a XVI. Keriilet
Kertvdrosi Egdszsdgtigyi Szolg6lata igazgat6jdl, hogy
gondoskodjon a 35612008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. $ (l)
bekezdds szerint eloirt bizottsrigi tagok kijelotdsd16l.

A pilydzatot a hat6rozatban megieltilt helyekcn 6s idtibcn kiirtuk.

HATAROZAT
2s812017. (vr.2l.) Kt. Budapest Fovdros XVl. kerilleti Onkorm6nyzat Kdpviselo-

testiilete fgy dont. hogy a Bokdnyftldi tt 27-39. szdm alatli'
105842/35 hrsz-ri, 269'13 m2 terilletti, kivett sporttelep 6s

szolg6ltat6 egysdg megnevezdsti ingatlan (a tov6bbiakban

Ingatlan) haszniilatiira vonatkoz6, a Budapest Fov6ros XVI'
kertjleti Onkorm lnyzat 6s a M6ty6sftrldi Lawn Tennis Club
(kdpviseli: Zengo Ferenc, szdkhely: I I 65 Budapest.

Bdkdnyftldi Lit 27.) kozdtt ldtrejdtt b6rleti szerzoddst a jelen

eloterj esztdsben foglaltaknak megfeleloen, kcizos

Hatririd6: 2017. jrinius 21.

Felelos: Koviics P6ter polg6rmester
(17 igen,0 nem. 0 tart6zkod6s)
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megegyezdssel m6dositja abban az esetben - ds kizir6lag
csak akkor - ha a Mrityrisftildi Lawn Tennis Club
megiillapodris aliiiriisiival vdllalja az lngatlan bdrldse soran
2017. jinius 30. napj6ig lekdnyvelt rillapot szerint
felhalmoz6dott brutt6 1 1.434.683,- Ft cisszegii tartoz6siinak
27 havi r6szletekben, 2019.09.30.-ig t6rtdn6 megfizet6s6t a
rdszletfizetds enged6lyezdsekor 6rv6nyes jegybanki
alapkamat megfi zetese melletl.

A K6pviselo+estiilet felhatalm azza a Polgitrmestert a
rdszletfizetdsi megiillapodris aliiiriis6ra azzal a felt6tellel,
hogy brirmely rdszlet k6sedelmes. vagy meg nem fizetdse
esetdn a rdszletfizetdsre vonatkoz6 megiillapodris drvdnydt
veszti 6s a hritraldk a kamatokkal egytitt egy osszegben
eseddkesd viilik. emellett az Onkormiinyzat birosdgi eljdriist
kezdem6nyez a hritraldk behajtrisa cdljrib6l, valamint a bdrleti
szerz6ddst azonnali hatrillyal felmondja. A Kdpvisel6+estiilet
ezen felhatalmaziisa a r6szletfizetdsi megrillapodds 6s a
szerzodds m6dosit6s al6iriisrira kizirolag 2017. jrinius 30.
napjiiig drvdnyes, azt kdvetoen hat6lyrit veszti.

Hatirido: 2017. jtnius 30.
Felelos: KovdcsPdterpolgiirmester

( l3 igen, 2 nem, 2 tart6zkodds)

A R6szletfizet6si Meg:illapodrist 6s a 86rleti Szerz6d6s Mridosit{srit 2017. jtnius 30.
napjdn a Felek ahiirtdk.

Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6-
testiilete rlgy drint, hogy amennyiben Budapest F<iv6ros XVI.
keri..ileti Onkorm inyzat €s a Mdtyrisftildi Lawn Tennis Club
(kdpviseli: Zengo Ferenc, szdkhely:l165 Budapest,
B6kdnyftildi [l 27.) kdzdtt a rdszletfizetdsi megrillapodiis ds a

b6rleti szerzodds m6dosftiis hatiiridore nem jdnne l6tre, a

Budapest B<lkdnyftlldi ir27-39. szrim alatti, 105842/35 hrsz-
[.26913 m'?teriileti.i, kivett sporttelep 6s szolgriltat6 egys6g
megnevezdsii ingatlan haszn6latrira az eloterjesztdsben foglalt
feltdtelekkel pdlyrizatot fr ki.

A Kdpviselo{estiilet felkdri a Polgrirmestert az

eloterf eszt6sben szereplo feltdtelekkel a p yAzali felhiv6s ds

a 16szletes t6jdkoztat6 megjelentet6s6re.

Hatrirido: 20l7.jtnius 30. eredmdnytelen elteltdt kdvet6 30
nap.
Felel6s: Kov6cs Pdter polgdrmester

( l5 igen. 2 nem. 0 tartozkodds)

HATAROZAT:
259120t7. (VI. 21.) Kt.
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Tekintettel arra, hogy a Felek 2017. jrinius 30. nappal a 25812017, (VI.2l.) Kt. hatdrozat
szerinti R6szletfizet6si Megdllapodrist 6s a B6rleti Szerz6d6s Mr5dositdst akiirt:ik, a
pilyizati elj ri16s sziiks6gtelenn6 v{lt.

HATAROZAT
26312017. (Vr.2r.) Kt Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviset6-

testtilete a 355/2016. (XI.16.) Kt. hatdrozatAt az al6bbiak
szerint m6dositja:

,,Budapest Fovrlros XVL kertiLleti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete fgy drint, hogy a Budapest Fovriros XVI. kertileti
Onkormrinyzat ds az IKARUS Budapest Sportegyesiilet
kdzdtt ldtrejott hasznrilati szerzoddst kdzris megegyez6ssel
2017. december 3l -ei hat6llyal meg kiviinja sziintetni.

F elhatalmazza a Polgiirmestert a szerz6dds megsziintet6sdhez
sztiksdges megallapodds aliiiriisrira, melyben az IKARUS
Budapest Sportegyestiletnek v6llalnia kell, hogy amennyiben
a hasznositiisra vonatkoz6 palydzatot nem o nyeri meg, {igy
az ingatlant a ddntdshoz6 emol sz6l6 hatrirozatiinak
kdzhezvdtel6t k<iveto 30 napon beltil kiiiriti, mely hatrirnap
elmulasztdsrit kcivetoen k<ttbdr kik<itdse is sztiks6ges.

Hatrlrido: a szerzodds k<izcis megegyezdssel tort6no
megsztintetdsdre sz6l6 megrillapodris alSiriis6ra
201 7. augusztus 3 I .

Felelos: Koviics Pdter polgiirmester"

Hatrirido: 2017. jtnius 21.
Felelos: Kovdcs Pdter polg6rn.rester

(15 igen, 0 nem, 2 tart6zkodes)

A szerz6d6s kiiziis megegyez6ssel ttirt6n6 megsziintet6s6r6l szr5l6 megrlllapod{st 2017.

augusztus 3l-6n a Felek a16irt6k.

HATAROZAT
267120t7 . (VI. 2l .) Kt. Budapest Fovdros XVI. kertileti OnkormSnyzat K6pviselo-

testtilete rigy d<int, hogy a Budapest Fcivdros onkormiinyzata
kiziir6lagos tulajdon6t k6pezo, I18720 helyrajzi sz6mon

nyilviintartott, termdszetben a Budapest XVI. kertilet, Sarju

utca 5. sz.im alatti ingatlant. amelyet a Budapest Foviiros

XVI. kertileti Onkormiinyzat 6s a Riikosmenti Mezei

6rszolg6lat l5 6ves hatarozott idotartamra ingyenesen

haszniilatba vett -, jelen eloterjeszt6s 2. szintt mell6klet6t
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k6pez6 me96llapodds tervezetben loglaltak szerint fel kiv6nja
[jitani.
A Kdpviselo-testtilet f'elhatalmazza a Polgirmestert ds a

Riikosmenti Mezei Orszolgiilat vezetojdt, hogy az ingatlanon
tervezett lettjit6sr6l sz616 me96 apodrist al:iirja.

( l7 igen. 0 nem. 0 tonozkodd:)

Az ingatlanon tervezett fehijitris16l szriki meg{llapod{st 6nkormfnyzatunk 2017. jrinius
23-:in, Budapest F6viros Onkormdnyzata 2017. jrilius 03-6n aLlirta.

Hat{rozati javaslat I.:
34012016. (xr. 16.)
34U2016. (Xr. 16.)
360t2016. (xr. 16.)
s0/2017. (rr. ls.)
s312017. (11. Ls.)
1s2/2017. (v. 17.)
ts6t20t7. (Y. 17.)
244t2017 . (vl. 2l .)
2s0t2017. (vr.2l.)
2s8t2017. (vr.2l.)
2s9t2017 . (vr. 2l .)
263t2017. (VI.2l.)
267t2017. (Vr.2l.)

Kt. hatrirozatainak v6grehajtrisdr6l sz6l6 jelent6st elfogadja.

Hatrirido: 201 7. szeptember 20.

Felelos: Kov6csPdterpolgiirmester
(elfogad6sa egyszerti sz6tclbbs6get ig6nyel)

Hatdrido: 2017. jtlius 15.

Felelos: Kovdcs Pdter polgdrmester
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AZ dNKoRMANyzAr Ar-rel NyuJTorr rAmocarAsox
rulnaszNAlAsAn6l sz6l6 rmzAirrolAsoK ES A pRocRAMoK

nrrcva.l6sirAsAnol sz6ro srszAN{or,ox uroGa.nAsa

Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkormdnyzat Kdpviseto-
testiilete a 23912015. (VL 24.) hat{rozat{t az al6bbiak szerint
m6dositja:

,,Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkormdnyzat Kepviseki-
testiilete a 412-es Cserkdszekdrl Atapitvany "412. Kalazanti
Szt. J6zsef cserkdszcsapat ny6ri tiiboroz6sa" cimt palyizattt
300.000,- Ft-tal, azaz hlromszdzezer,- Ft-tal tdmogatja a

2015. 6vi kdltsdgvet€si rendelet 5. mell6klet 40. soriiban
biztositott Krizmrivelodds tiimogat6sa keret k<izmriveloddsi
p6lydzatok alkerete terhdre.
A tdmogatrisi risszeg felhaszndlhat6 2015-ben irtik<iltsdg,
bel6pok, kdzmr.ives anyagok 6s eszkdzcik, 6lelmezds, eload6k
tiszteletdij6nak k<iltsdgeire.
A tdmogatiis elszdmokisdnak hat6rideje: 2016. jtnius 30.
Az elszdmol6s tdtelesen sziimlamiisolatokkal 6s a kifizet6st
igazol6 dokumentumok (csekk, ritutal6si bizonylat,
pdnztrirbizonylat, napl6l'ok<inyv) bemutat6s6val toft6nik,
melyrol 6sszesit6 kimutatiist kell k6sziteni, kieg6szitve
szoveges trij dkoztat6val. Minden eredeti szitml{ra keriiljdn
r6vezet6sre, mely trimogatrisi keret felhasznril6siira

vonatkozik, toviibbri a sziimla m6solat6ra rd kell vezetni,
hogy ,.a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik",
melyet a t6mogatott al6irds6val/b6lyegzo-lenyomatiival
hitelesit.
Ervdnydt veszti a tiimogat6si dontds, ha a szerzodds a

t6mogatris16l sz6l6 drtesit6s k6zhezvdteldt6l sz6mitott 60

napon beltil a pilydtzo mulaszt6s6b6l, vagy neki felr6hat6

egydb okb6l nem jcin ldtre.
A K6pviselo-testiilet letk6ri a Polgdrmestert a tAmogatAsi

szerz6d6s al6iriis6ra.

Hatdrid<i: - 2016. dprilis 30. a t6mogat6si szerzodds aliirrisa
tekintetdben.

- Az utal6sra a t6mogatasi szerz<idds aliir6siit
kdvet6 l5 munkanaPon beliil.

- 2016. jrinius 30. a tdmogatiissal tcirtdno

elsziimol6s tekintetdben.
Felelos: KovdcsPdterpolg6rmester"

Hatarido: 201 5. november 1 8.

Felelos: Kovacs Pdter polgdrmester

(17 igen, 0 nem. 0 tart6zkod6s)

HATAROZAT:
3341201s. (xl. 18.) Kt.



ll

A ,ll2-es Cserk6szek6rt Alapitlrlny ttibbsziiri hi6nypritList ktivet6en a 300.000.- Ft
iisszegii trlmogatds felhaszn{Lisrril sz6l5 elszimol6st 6s beszrimol6t a pilyizati
felt6teleknek megfelel6en nyrijtotta be. Azokat a KSB a 21112017. (VI. 19.) sz6mi
hat6rozatdval a K6pvisel6-testiilet r6sz616l elfogad:lsra javasolja.

Hatf rozati javaslat II.:
Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testtilete a 412-es Cserkdszekdrt Alapitviinynak a ,,412.
Kalazanti Szt. J6zsef cserkdszcsapat nydri triborozrisa" cfmri
piiyAzat{ra nyijtott tAmogatAs felhaszn6l6siir6l sz6[6
elszAmo Lisrit etlogadj a.

Felkdri a polg:irmestert. hogy a hat6rozatr6l az drintettet
drtesitse.

Felelos: Kov6cs P6ter polgdrmester
Hatrirido: 201 7. szeptember 29.
(elfogaddsa egyszeni sz6t6bbsdget i96nyel)



HATAROZAT
229/2016. (VI. 22.) Kt.

t2

HATARTD6 na6nosirAs rnANrr KERELEM

Budapest Fovdros XVI. kerijleti Onkormanyzat Kdpviselo-
testiilete fgy ddnt, hogy az Onkomr inyzat a tulajdon6ban dll6
117527 hrsz-u, 4829 m, teriiletti, kivett bedpitetlen teriilet
megnevezdsri ingatlant Hadnagy Rdka, Hadnagy Mrity6s,
Hadnagy J6zsefl, Hadnagy J6zsefn6 tulajdonosokkal elcserdli
a kialakitris alatt ldvo 11752811hrsz-t ingatlanb6l telekhatar-
rendezdssel kialakul6. az I. jogiigylet ldtrejdtt6t kiiveto, miir
az Onkormrinyzat tulajdon6ba kertilt 11752812 hrsz-i
ingatlanhoz hozz6csatoland6 4829 m2 tertilettel. A vdgleges
telekmdret tegfeljebb 2 m'?-el ettol eltdrhet.

A cserdvel drintett 4829 m'? nagysrigri ingatlan 6rtdk6t az
Onkormiinyzat 4 829 000 Ft+6fa 5sr.*6"n jeldli meg. A
cserdvel kapcsolatos kdttsdgek az Onkormrinyzatot terhelik. Az
ingatlan 1/l-ed tulajdonjogrinak ellen6rt6k6t a Kdpviselo-
testiilet az onkormiinyzat 2016. evi kdltsdgvetdsdrol sz6l6
37/2015. (XII. 21.) 6nkormiinyzati rendelet 6.1A.
melldklet6nek [j 6/8. sor ldtrehoziisiival ,,Egydb cdhi telkek
beszerzdse" sordb6l biztositja 6132 830 Ft erej6ig, melynek
forr6sa a kdltsdgvet6si rendelet bevdteli oldaldn az 1.11A.
melldklet ,,Egydb cdlt telkek drtdkesit6se" eloirdnyzat
6 132 830 Ft dsszegti tervez6sdvel biztosftott.

A cseretigylet gazdasdgi indoka az, hogy az Onkormrinyzat
kettos cserdvel, egy j6l hasznosithat6, gazdas6gi tevdkenys6gre
alkalmas, egybeftiggo, 6s ezdltal ldnyegesen nagyobb drt6kii
ingatlan tulajdon6t szerezhesse meg, nagyobb anyagi rriforditas
ndlkiil.

Budapest F6vriLros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pviselo-
testtilete felkdri a polgiirmesterl, a csereszerzod6s al6ir6srira,

valamint a csereiigylet j6v6hagyrisara vonatkoz6 kdrelem

benyqjtisdra.

A Kdpviselo-testtilet felkdri a polgiirmestert, hogy a

koltsdgvet6s soron kcivetkezo m6dositasakor az drintett bevdteli

eloiriinyzat 6s kiad6si el6irrlnyzatok keriiljenek rendezdsre.

( l7 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

Budapest Fov:iros XVI. kertileti Onkormdnyzat Kdpviselo-
testiilete a 22912016. (VI 22.) Kt. hat6rozat6nak

HATAROZAT:
6t2017 . (r.25.) Kr.

Hat6rido: 201 6. december i 1 .

Felelos: Kov6csP6terpolgiirmester
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v6grehajt6si hatriridejdt 2017. jrinius 30-ra m6dositja

Hatarid6: 2017 . jan$r 25.
Felel6s: Kovrics Pdterpolgiirmester

(16 igen,0 nem, 0 tart6zkodris)

Az Onkorm:inyzat a Budapest F6viros Kormdnyhivatala XIV. Keriileti Hivataln6l
kezdem6nyezte a ll7528ll 6s ll7 528/2 hrsz-ri ingatlanokat 6rint6 telekhatdr-rendezdst.
Budapest F6vdros Kormrinyhivatala XIV. Kerilleti Hivatal 2017, 05.18-6n,
8000781612017 sz{m[ hatdrozatfban enged6lyezte a Budapest, XVI. keriilet 117528/1 6s
117528/2 hrsz-ri ingatlanok telekhat6r-rendez6s6t, olyan m6don, hogy a telekhatdr
rendez6st ktivet6en a ll7528ll hrsz-ri legel6 6s egy6b 6piilet ftldr6szlet 16137 m,
teriiletii, a 11752812 hrsz-ri, legel6 6s kivett be6pitetlen teriilet ftldr6szlet 10766 m,
teriiletii legyen. A vdltoz6si v5'zrajz szerint a 4829 m'teriilet a ll7528ll hrsz-ri teriiletb6l
Iejegyz6sre 6s a 11752812 hrsz-ri ingatlanhoz hozzijegyzflsre keriil.
A, 11752811,, 11752812, ll7 527 hrsz-ir ingatlanokra vonatkoz6 telekalakit{ssal vegyes
ad6sv6teli szerz6d6s tervezetet 2017. mrijus l8-in megkiildtiik a 117528/l hrsz-ri
ingatlan tulajdonosainak.

A ll7528ll hrsz-ri ingatlan tulajdonosai Hadnagy R6ka, Hadnagy Jrizsef 6s Hadnagv
M:ity{s szriban jelezt6k, majd 2017. augusztus 6-:in kelt leveliikben megerdsitettek,
hog-v az Onkorm{nyzat {ltal megkiittltitt telekalakitrissal vegyes csereszerz6d6st nem
tudjrik elfogadni, mivel a csereszerz6d6s 6ket hdtrrinyosan 6rinten6. A tulajdonukat
k6pez6 jelenlegi 117528/l hrsz-ri ingatlan legel6 6s egy6b 6piilet megnevez6sii, e teriilet
utin nem kell ad6t fizetni, a ll7 527 hrszlI, ingatlan ritv6tcl6vel ad6ktiteles teriilet
keriilne a tulajdonukba. K6rt6k, hogy a telekalakit{ssal vegyes csereszerz6d6st az

6nkormrinyzat tekintse t{rgytalannak.

2017. augusztus 22-En Felek k6pvisclet6ben id. Hadnagy .I6zsef tij6koztatta a

Vagvonhasznositisi Irod6t, hogv m6gis szeretn6k az ingatlanok cser6j6re vonatkozti
me 96 lla pod rist aLi irni.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy
v6grehajtdsrira biztositott hat6rid6t 2017,
sziveskedjen.

tekintettel a hatfrozat
30-ig m eghossza b b ita n i

a fentiekre
szeptember

Hatiirozati j avaslat III:
Budapest Foviiros XVI. kertileti 6nkorm6nyzat K6pviselo-
testtilete a 22912016. (VI 22.) Kt. hatrirozatiinak
vdgrehajtdsi hat6ridej6t 20 1 7. szeptember 3 0-ra m6dositja.

Hat6rido: 2017. szeptember 20
Felelos: KovdcsP6terpolgiirmester
(elfogadrisa egyszeni sz6tcibbs6get igdnyel)
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HATAROZAT
39s12016. (XIr. 14.) Kt. Budapest F6v:iros XVL kertileti Onkormrinyzat K6pviseto-

testiilete rigy dont, hogy az Onkormiinyzat tulajdon6ban rill6
1165 Budapest. Sasviir u. 106. sz6m atatti 107100/34 hrsz-ri,
kivett iskola megnevezdsr.i ingatlant a XVI. Kertileti
Kdzitabda ds Modellezo Sportegyestilet (nyilv.sz.: 0l-02-
0010108; szdkhely: 1165 Budapest, Fut6r6zsa u. 65. 1/1.;
ad6sziima: 18177473-1-421. kdpviseli: Rozmdn Attila Zolt6n)
bdrlo rdsz6re drtdkesiti. A Kdpviselo-testtilet az ingatlan
forgalmi erreket 271 .271 .000,- Ft-ban ritlapitja meg.
Vevo kdteles az ertdkbecsldsben meghatiirozott forgalmi
drtdkkel megegyez6 teljes vdteliirat az adrisvdteli szerzodds
aldirrisrival egyidejtileg megfi zetni.

Hatirido: 2017. jrinius 30.
Felelo s Kovdcs Pdter polg6rmester
tl5 igerr. I nem.0 tarrozkodis)

A Sportegyesiilet r6sz6re a hat{rozatot, valamint a felhivrist a szerz6d6s megktit6se
c6ljib6l megkiildtiik. A Sportegyestilet 2017. jrinius 27. napj:in k6relmezte a h^tfrozat
hat{ridej6nek 2018. februir 20-ig tiirt6n6 meghosszabbitrisdt, tekintettel arra, hogv a

v6tel:lrat TAO prily{zat ritjrin tudja csak biztositani, amely addigra zrirul le.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a hatirozat r'6grehajt{s6ra biztositott
hatrlrid6t 201 8. februir 20-ig meghosszabbitani sziveskedjen.

Hat{rozati javaslat IV. :

Hatdrido: 2017. szeptember 20.
Felel6s: Kovdcs Pdterpolgiirmester
(elfogad6sa egyszerii sz6tdbbs6get igdnyel)

A Kdpviselo+estiilet egl.rittal felkdri a polgrirmestert az
adAsv6teli szerzodds al6f riis6ra.

Budapest F<jvdros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testiilete a 39512016. (XIL l4.) Kt. hatdrozatrinak
vdgrehajtrisi hat6ridejdt 201 8. febru6r 20-ra m6dositja.
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HATAROZAT
1212014. (r.22.) Kt.

HATAROZAT
301/2014. (xll. 10.) Kt.

HATAR ZAT
44t2016. (rr. 17.) Kt.

201 4. december 10.

Kovrics Pdter polgiimester

2016. februrir 17.

Kovdcs Pdter polgiirmester

HATAROZAT VISSZAVONASA IRANTI KERELEM

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete a Budapest XVI. keriilet Pozsonyi utca 1 17289 hrsz-
ri ingatlanra vonatkoz6, az eloterjeszt6s 4. szdm[r
melldkletdben szereplo addsv6teli szerzoddst j6vrihagyja.

Felkdri a polgiirmestert, hogy kezdemdnyezze a Budapest
F6vrlros XVI. keriileti Onkormrinyzat | 12003. (1. 29.)
dnkormiinyzati rendelete 5. sziimri mell6kletdben szereplo,
117289 hrsz-t ingatlan eset6ben a 18 m'? teriilet kdtelezoen
eloirt szabiilyoziisiit iriinyad6 szabiilyoz6sra vdltoztatrisiit a

szabdlyozrisi teru kovetkezo m6dosit6sakor.

Hatrlrido: a szerz<idds al6iriisrira 2014. mrircius 31.
a rendezdsi terv m6dosit6sdnak
kezdemdnyez6sd re: a szabiiyozitsi terv k<ivetkez6
m6dositiisanak idopontja.

Felelos: KovdcsP6terpolgdrmester
(14 igen, I nem, 0 tart6zkodris)

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testtilete a 1212014. (1. 22.) hat6rozat6nak vdgrehajtdsi
hatdridej6t 2015. janu6r 3 1-re m6dosida.

(16 igen, 0 nem,0 tart6zkodris)

Budapest Fovdros XVI. kertleti Onkormdnyzat K6pviselo-
testiilete a 1212014. (1. 22.) Kl hatdrozatiinak vdgrehajtdsi
hatriridejdt 2016. mrijus 3l-re m6dositja.

Hatrirido
Felelos:

Hatarido:
Felelos:

HATAROZ
21312016. (VI.22.) Kt

AT:

(16 igen, 0 nem,0 tart6zkod6s)

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo-
testiilere a 1212014. (1. 22.) Kt. hat6rozatanak vdgrehajtasi

hatriridej 6t 20 I 6. szeptember 3 O-ra m6dositj a.

(16 igen, I nem. 0 tart6zkod6s)

Hatririd6: 2016. jtnius 22.

Felelos: Kov6csP6terpolgdrmester
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HATAR Z AT:
308/2016. (X.26.) Kt Budapest F<ivdros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpviseto-

testiilete a 1212014. (L 22.) Kt. hatdrozatiinak vdgrehajt6si
hatriridejdt 201 6. december 3 I -re m6dositja.

Hat6rido: 2016. okt6ber26.
Felelos: KoviicsP6terpolgarmester

( 15 igen. I nem. I tart6zkodas.y

HATAROZAT:
3812017 . (rr. 15.) Kt Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpviselo-

testt.ilete a 1212014. (1.22.) Kt. hatiirozat6nak vdgrehajtiisi
hat6ridejdt 2017. miircius 3l-re m6dositja.

( l7 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

A 117289 hrsz-i tirsash{z tulajdonosait ttitrb alkalommal felk6rtiik az ad6sv6teli
szerz6d6s al6irris6ra. Szerz6d6sktit6si sz6nd6kukat ugyan jeleztdk, de szerz6d6sktit6sre
a tulajdonosok nem jelentek meg.
Az rit6pit6si terv szerint a 117289 hrsz-ri ingatlan tulajdonosainak a jelenlegi kerit6st
nem kell elbontani. A Pozsonyi utca 117289 hrsz-ri ingatlan el6tt az tttest 6s a jdrda
sarokletiir6s n6lkiil meg6piilt.
Mivel a jogiigylet nem jtitt l6tre,, ez,6rt k6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy a
1212011. (1.22.\ Kt. hatdrozat6t vonja vissza.

Hatfrozati j avaslat V.:
Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormiinyzat K€pviselo-
testiilete a12I20I4. (L 22.) Kt. hatitrozat|t visszavonja.

Budapest, 201 7. szeptember 7

/,

Kovacs Pdter
polgdm.rester

LA

ncsln

Jegyzo

Hat6rido: 2017. febru6r 15.

Felel6s: KoviicsPdterpolgdrmester

Hatrirido: 201 7. szeptember 20.
Felelos: Kov6cs P6terpolgiirmester
(elfogad6sa egyszerii sz6tobbs6get igdnyel)


