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BUDApEST p6vAnos xvr. xrRtrrrrr dNronuANyzAT

por-cARnmsroRr
Kdsziilt a KipviselS-testiilet 2017. december I3-i ldsdre
Kdszitette: dr. Temesi lsNdnnd onkormdnyzati referens

.IELENTES

az iinkormdnyzat k6pvisel6-testiilete hatrirozatainak
v6grehaj t{sd16l, illefve a m6g v6gre nem hajtott hat:lrozatok helyzet6r6l

HATAROZAT
320t2016. (Xr. 16.) Kt. Budapest F6r,6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-

testtlete rigy hatdroz, hogy elfogadja a2. szdmt melldkletben
szereplo koncepci6t a Budapest XVI. kertilet 110107,
110108, 110109 helyralzi szrimt ingatlanok j6v6beli
bedpit6sdre, egyben felkdri a polg6rmestert, hogy
gondoskodjon az Onkormdnyz aI 2017 . evi kciltsdgvetdsdben a
kivitelez6shez sziiksdges forrris biztosf t6srira.

Hatdrido: 201 7. december 3 I .

Felelos: KovricsP6terpolg6rmester

2017. okt6ber 29-6n a Reformritorok tere ftadisra keriilt. A kivitelez6shez sziiks6ges
forrist az dnkormdnyzat 2017. 6vi ktilts6gvet6s6be be6pitettiik, a beruhfz:ls
megval6sult.

HATAROZAT
32212016. (xl. 16.) Kt. Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviseto-

testtilete tgy drint, hogy a Budapest XVI. keriilet I 10107,
110108, 110109 hrsz-f ingatlanok <isszevon6sdval ldtrejdtt rij
ingatlant Reformdtorok tere ndr.vel nevezi el ezzel is
kifejezdsre juttatva, hogy az eml6kpark kialakit6sa a
reformrici6 500. dvfordul6jrira feldllitott emldkmiinek ad
otthont.
Az 6rintett helyrajzi sziirnri ingatlanok val6s cime azonban
vdltozatlan marad.
A Park elnevezdsdt az Onkorm inyzat a Park bejriratainril
elhelyezett t6bkin tudatja a l6togat6kkal.

2017. okt6ber 29-6n a Reformftorok tere dtaddsra keriilt. A Park elnevez6s6t k6t{blin
kihelyeztiik.

(14 igen,2 nem, 0 tart6zkodds)

Hat6rid6: 2017. okt6ber 31.
Felelos: Kov6csP6terpolg6rmester

(15 igen, I nem, 0 tart6zkod6s)



HATAROZAT:
3012017 . (I. 25.) Kt.

Budapest Foviiros XVI. kenileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testiilete. az Onkormiinyzat beruhdzrisiiban, a Budapest XVI.
keriilet Ij rlsz utca (Zselic u. - szennyviztitemel<ihiiz vezet6
tt kdzdtt) ldtestil6 vizvezetdket trizcsapokkal, mint
korlatozottan forgalomk6pes vizikdzmti tdrzsvagyont
tdritdsmentesen Budapest Foviiros Onkormdnyzata
tulajdon6ba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCVI. ttirv6ny 14. $ (l) bekezddse szerinti jogcimen.
Felhatalmazza a Polgdrmestert a szdnddknyilatk ozat, 6s az
ahd6sr6l sz6l6 megrillapodris aliiirris6ra, valamint az
6tad6ssal kapcsolatos minden sziiksdges intdzkedds
megtdteldre.

(15 igen,0 nem, I tart6zkod6s)

Az {tad:isi
megkiildtiik.

jegyz6ktinyvet aldirtuk 6.s azt iz 6rintettnek 2017. augusztus 4-6n

H ATAROZAT:
202t20t7. (v. 17.) Kt. Budapest Fovaros XVI. keriilet 0nkorm6nyzat6nak

Kdpvisel6-testiilete nem drt egyet a Budapest F6viiros
Korm6nyhivatala Korm6nymegbizottja riltal, BP/l 0l 0/00256-
112017. ijgyszimon tett szakmai segitsdgnyrijt6s 2., 3. 6s 10.
pontjriban foglaltakkal.
Felkdri a polgArmestert, hogy az egyet nem drt6s indokdt is
hrtalmazo viilaszlevelet, tovribbri az Onkormiinyzat
Szervezeti 6s Mrikdddsi SzabAlyzatfu ol sz6l6 cinkormrinyzati
rendeletet kiildje meg a kormdnymegbizottnak.

Felelos: Kovtics Pdter polgiirmester
Hatdrido: 2017. mrijus 31.

(12 igen,4 nem, 0 tart6zkodiis)

A v{laszlevelet 6s az elfogadott SZMSZ-t Korminymegbizott rir r6sz6re 2017. mijus 22-
6n megkiildtiik.

HATAR Z AT:
221.12017 . (V. 17.) Kt.
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Felelos: Koviics Pdter polgrirmester
Hatdrido: 2017. december 30.

Budapest F6v6ros XVL kertileti Onkormrinyzat K6pviselo-
testiilete az Onkormiinyzat megbiz6s6b6l kdszUlt, Budapest
XVI. keriilet Cscim<iri [t (Szlov6k ut - Jdnos utca 6s J6zsef
utca - K<irvastt sor kdzdtt), Arany J6nos utca (Margit utca -
Sasv6r utca k6z<itt) burkolat fehijit:isi tervei lelhaszn6kisi
jogrit, mint korl6tozottan forgalomkdpes vagyon6rtdkri jogot

- dlve a tervezdsi szerzoddsekber.r biztositott jogrival -



tdritdsmentesen a Budapesti Kdzlekeddsi Kdzpont Ziirtkdriien
Miikdd6 Rdszvdnyt:irsasd gra ruhinza 6t a nemzeti vagyonr6l
sz6l6 2011. dvi CXCVI. t6rv6ny 14. g (1) bekezddse szerinti
jogcimen.

Felhatalmazza a Polgiirmestert felhaszndliisi szerzoddsek
al6iriisrira, valamint az atruh6zAssal kapcsolatos minden
sztiks6ges intdzked6s megtdteldre.

Hatrirido: 2018. december 30.
Felelos: Kov6cs Pdter polgiimrester

(14 igen, 0 nem,0 tart6zkod6s)

Budapest Kdzfit Zirtkdriien Miiktid6 R6szv6nyt{rsasrig 6s Onkorm{nyzatunk klzijtt az
rltadf s-6tv6tel megtiirtdnt.

HATAROZAT
22212017 . (V. 17.) Kt. Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpviselo-

testiilete az Onkorm6nyzat megbizrisrib6l kdsziilt, Rdkosi it
(Szlovrik ut - M{ityas kir6ly utca k6zdtt), M6ty6s kiriily utca
(Cscimcjri rit - Budapesti [t kdzdtt), valamint a Mrityrisftildi
t6r ds a Timur utca - Szlov6k rit - R6kosi tit csom6pontja
burkolarfehij itrisrit 6s a hozzii csatlakoz6 kcizmii ds
fbrgalomtechnikai tervei felhaszn6l6si jog6t, mint
korliitozottan forgalomkdpes vagyon6rtdkr.i jogot - 6lve a
tervezdsi szerz6ddsekben biztositott jog6val
tdritdsmentesen a Budapest Kdzfi Z rtklruen Mrik<id6
Rdszvdnyt6rsas6 gra nthizza dt a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. tdrvdny 14. $ (1) bekezd6se szerinti
jogcimen.

F elhatalmazza a Polgiirmestert Felhaszn6ldsi szerzod6s
al6ir6siira, valamint az iitruhiiziissal kapcsolatos minden
szliks6ges intdzkedds megtdteldre.

(14 igen, 0 nem, 0 tafi6zkodAs)

Budapest Kiizfrt Zirtkdrtien Miikiidd R6szv6nyt6rsasf g 6s dnkorminyzatunk kdzdtt az
dtadds-ritv6tel megtdrt6nt.

HATAROZAT:
Budapest Fovdros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-
testiilete a Szentmihrilyi uszodrit (1162 Budapest, Segesv6r
utca 16.) Dr. Konrdd Ferenc vizilabdriz6 olimpiai-, vikig,- ds

Eur6pa bajnok utdn Szentmihilyi Konrdd Ferenc uszodiinak
nevezi el.

22712017. (V. 17.) Kt.

Hatdrido: 2018. december 30.
Felelos: Kovdcs Pdter polg6rmester
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A Kdpvisel6-testtilet felkdri a polg6rmestert a sziiksdges
intdzked6sek megtdtel6re.

Hat6ridci: 2017. okt6ber 4.
Felelos: Kov6cs Pdter polgiirmester

(16 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

Az uszodit 2017. okt6ber 28-{n Dr. Konrrid Ferenc tisztelet6re {tneveztiik. A nev6t
visel6 eml6kt:ibl6t az uszod{ban lelepleztiik.

HATAROZAT
266t2017 . (Vr. 21 .) Kt. Budapest Foi,riros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-

testt.ilete igy ddnt, hogy a Budapest XVI. kertilet Britony
utca l-3. szrim alatti, 10685412 hrsz-t ingatlan valamint a
Budapest, XVL keriilet, B:itony u. 3., Budapest, XVI.
keriilet, Margit u. 147., illetve Budapest, XVI. keriilet,
L6t6r u. 4. szim alatti 106854/1 hrsz-ri ingatlan
hasznrilat6ra 2018. janu6r 1-jdt<il kezdod6en l0 dves
hasznosftiisi idotartanira pilyivatot kivan kiimi a Nordeven
Investment Kft. valamint a Felikon Kft. jav6ra az ingatlanon
fenn6ll6 korkitozott hasznrilati jogrinak, valamint a Magyar
Labdar[g6 Szdvetsdggel kdtdtt egytittmrikriddsi
meg6llapod6sokban foglall Onkormdnyzatot terhelo
kdtelezettsdgek, valamint az ingatlanok tulajdoni lapj6n a
palyazat kiirdsakor lltezo k6zszolg6ltat6kat illet6
jogosults6gok hgyelembevdtel6vel.

Felkdri a Polgiirmestert, hogy a piiydzat kiirAs feltdteteit
a szerzoddsek megsziintetds€16l sz6l6 megdllapod6sok 6s

szerzod6s m6dositiisok alliriLsit kdvetoen terjessze a
K6pviselo-testiilet el6.

Hatdrido: 2017. szeptember 30.
Felelos: Kovrics Pdter polgdnnester

Az el6terjeszt6st a K6pvisel6-testiilet 2017. okt6ber 18-6n tirgyalta 6s 337/2017. (X. 18.)
Kt. hatrirozat:iban ddntirtt a p6lydzati kiir6s felt6telei16l.

HATAROZAT
Budapest F6vdros XVI. keriilet Onkormrinyzat6nak
Kdpviselo-testtilete kinyilvrinitja azon sz6nddkiit, hogy az
olaszorsziigi Castellammare del Colfo telepiildssel testvdr-
telepiildsi kapcsolatot kivrin Idtesiteni.

27012017 . (VI. 2l .) Kt



)

A K6pvisel<i+esttilet felkdri a polgarmestert, hogy a testv6r-
telepiildsi kapcsolatot szabalyoz6 mell6kelt megdllapod6st a
teleptilds vezetoj6veI irja aki.

Hatdrid6: 2017. szeptember I .

Felel6s: Kovdcs Pdter polgarmester

castellammare del Golfo polgdrmester6vel ktiziisen 2017. szeptember 7-6n al{irtuk a
testv6r-telepiil6si megrillapodrist.

HATAR Z AT:
31112017 . (rx. 20.) Kt. Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-

testiilete rigy ddnt, hogy hozzrijrirul az Onkormdnyzat ds a
MOL Magyar Olai- 6s G{zipari Nyilvfnosan Miiktidd
R6szv6nyt{rsasrig kctzcttti peren kiviili egyezsdg
megkritdsdhez. A Kdpviselo-testiilet egytttal felkdri a
polgarmestert, hogy az egyezsdget tartalmaz6 Megrillapod6st
al|irja az al6bbi feltdtelekkel:

Hat6rido: 2017. okt6ber 31.

Felelos: Kov6cs Pdter polg6rmester

(14 igen, 0 nem, 0 tart6zkod6s)

Az Egyezs6gi Megdllapodis 6s a Kiizteriilet Haszn:ilati Szerz6d6s 2017. okt6ber l0-6n
aliirrisra keriilt. A krlrtalanit:isi jellegii dij megfizet6se 2017, 10.31. nappal megttirt6nt.

ATAROZAT:
337 t20t7 . (X. 18.) Kt. Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpviseto-

testiilete a Budapest XVI. kertilet, Biitony utca l. sz6m alatti
(lstvrin kir6ly utca24., Lot6r utca 2.), 10685412 hrsz-t, 50000
m'? teriiletri, kivett sporttelep megnevezdsr.i, valamint a

Budapest XVI. keriilet, Biitony utca 3. szrim alatti (Margit
utca 147., Lotdr utca 4.), 106854/l hrsz-t,34226 m'ztertiletii
ingatlanok haszniilatdra 2018. janurir 1-jdtot kezdodoen 10

dves hasznosit6si id<itartamra palytzatot ir ki, a Nordeven
Investment Kft., valamint a Felikon Kft. jav6ra az ingatlanon
fenn6ll6 korl6tozott haszn6lati jog6nak, valamint a Magyar
Labdarirg6 Szdvetsdggel kdtdtt egyiittmrlkdddsi
megdtlapod6sokban foglalt Onkormiinyzatot terhel6
kdtelezetts6gek, valamint az ingatlanok tulajdoni lapjdn a

pitlydzat kiirdsakor rcrczo kdzszolgaltat6kat illeto
jogosults6gok figyelembevdtel6vel, az eloterjeszt6sben
foglalt valamennyi feltdtellel.

A Kdpvisel6+esttilet felkdri a Polgdrmestert
eloterjesztdsben szerepl6 feltdtelekkel a piiydzat kiiriisdra.

AZ
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Hatiirido:
Felelos:

A P6ly;izatot 2017. okt6ber 27-6n kiirtuk.

Hatirozati iavaslat I.:

2017. okr6ber 30.
Kov6cs Pdter polgiirmester

Budapest Foviiros XVI. keri.ileti Onkormiinyzat Kdpviselo-
testtilete a

320/2016. (Xr. 16.)
32212016. (Xr. 16.)
30t2017 . (t. 2s.)
20212017. (V. 17.)
22U2017. (y. 17.)
222/2017. (Y.17.)
22712017. (y. '17.)

266/2017 . (Vr. 21.)
27012017. (Vr.2l.)
311/2017 . (rx. 20.)
33712017. (X. 18.)

Kt. hat6rozatainak vdgrehajt6sar6l sz6l6 jelent6st elfogadja.

Hatririd<i: 2017. december 13.
Felelos: KovricsPdterpolgiirmester
(elfogaddsa egyszeni sz6tdbbs6get igdnyel)
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HATA R OZ AT:
9212016. (lll.9.) Kt

HATAROZAT
35612016. (Xr. 16.) Kt.

HATARIDo M6DosiTAS IRANTI KERELEM

2017. jrinius 28-6n tz Onkormrinyzatunk riltar erfogadott Megf apo<tds-tervezetet a
F6v:lros r6sz6re megkiildtiik. Az elhrizr5d6 trlrgyaLisok miatt k6rem, hogy a hat:irid6t
2018. december 3I-re m6dositsa a Tisztelt K6pvisel6-testiilet.

Hatdrozati javaslat II:
Budapest Foviiros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel6-
testiilete a 9212016. (III.9.) Kt. hatirozatinak vdgrehajtiisi
hat6ridejdt 2018. december 3l-re m6dositja.

Hatririd<i: 2017. december 13.
Felelos: KoviicsP6terpolgrirmester
(elfogadrisa egyszeni sz6t6bbsdget ig6nyel)

Budapest Fov6ros XVL kertileti Onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testtilete az Onkorm lnyzat beruhaziis6ban, a
Budapest XVI. kertilet Margit utc6ban, valamint a Miityris
kiriily tdren ldtrej<itt szennyvizcsatorn6,kat, mint korl6tozottan
forgalomkdpes vizikozmii tdrzsvagyont tdrit6smentesen,
Budapest F<jvriros 0nkormrlnyzata tulajdon6ba adja a nemzeti
vag,vonr6l sz6l6 201 1 . 6vi CXCVI. t6rv6ny 14. g ( I )
bekezddse szerinti jogcimen.

A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a Polgirmestert az
iitad6sr6l sz6l6 meg6llapodiis aldiriisiira, valamint az
6tad6ssal kapcsolatos minden sziiksdges intdzked6s
megt6tel6re.

Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormeinyzat K6pvisel6_
testtilete az Onkormiinyzat beruhdziisdban, a Budapest XVI.
kenilet, Pirosr6zsa utca k6zvilagitasanak b6vit6sdre l6tesiil6
kdzvil6gitrisi hti6zatot, mint korliitozottan forgalomk6pes
tdrzsvagyont tdrit6smentesen a Budapest F6v6ios
Onkorm6nyzata tulajdondba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. tdrvdny 14. g (l) bekezddse szerinri
jogcfmen.
Felhatalmazza a Polgiirmestert a sz6nd6knyilatkozal, d,s az
iitadiisr6l sz6l6 megiillapodiis aliiirdsiira, valamint az dtad6ssal
kapcsolatos minden sziiksdges int6zkedds megtdtel6re.

Hatarid5: 2017. december 30.
Felelos: Kov6csP6terpolgiirmester

(15 igen, 0 nem, I tart6zkodris)
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Hat6rid<i: 2017. december 30.

Felelos: KoviicsPdterpolgiirmester

(15 igen, 0 nem, I tart6zkod6s)

Az elhriz6d6 tdrgyal:isok miatt k6rem, hog5r a hatririd6t 201g. december 3l-re m6dositsa
a Tisztelt K6pvisel6-testiilet.

Hatr{rozati javaslat III:
Budapest F<jvaros XVL kerijleti Onkorm6nyzat Kdpviseld_
testiilete a 35612016. (XI. 16.) Kt. hatrirozatrinak
v6grehajtrisi hatriridejdt 20I g. december 3l-re m6dositja.

Hat6rid6: 2017. december 13.
Felel6s: KovricsP6terpolgrirmester
(elfogaddsa egyszerii sz6tdbbsdget igdnyel)
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Budapest. 201 7. november 30.

Liittam

2017. december 31.
Koviics P6ter polgiirmester

JAVASLAT HATAROZAT VISSZAVONASARA

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-
testi.ilete tgy ddnt, hogy a Budapest F<ivaros XVI. keriileti
Onkormrinyzat beruhriziisiiban l6trejdtt:
Budapest XVI. kertilet, Fah6j utca 49. szfur elotti fttldfeletti
tr.izcsapot, mint korldtozottan forgalomk6pes vizikdzmii
t6rzsvagyont tdritdsmentesen, a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. t6rv6ny 14. g (1) bekezddse szerinri
jogcimen a Budapest F<jvriros Onkormdnyzata tulajdondba
adja.

A Kdpvisel6+estiiLlet felhatalmazza a polgiirmesterl az ltadisi
megdllapod6s alitirdsitra.

Hatiirido:
Felel6s:

(15 igen, I nem, 0 tanozkodds)

A tiizcsap 2012-ben 6piilt, amely aktivdldsra keriilt. A F6vrirosi Onkorminyzat
Gazdas:igi Bizotts{ga 2014. februrlr 11-6n trirgyalta 6s elfogadta, hogy az fgynevezett
,,idegen beruhriz{sban" csak a 2013. janufr 1. utdn 6piilt 6s aktiv6lt l6tesitm6nyeket
veszi 6t. Erre val6 tekintettel {tadrisi szdnd6kunk okafogyo tti vhlt,6s a hatirozatot
visszavonni sziiks6ges,

Hat:irozati javaslat IV:
Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-
testiilete az 5912014. (lll. 5.) Kt. hatdrozatdt visszavonja.

Hatdrido: 2017. december I 3.

Felelcis: Kov6cs Pdterpolgiirmester
(elfogadrisa egyszer[i sz6tdbbsdget i g6nyel)

/,,

Kovrics P6ter
polgrirmester

k Lttszl6
:"gvr{1,\

HATAROZAT:
s9t2014.oil. 5.) KL

1


