
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

 

K I V O N A T  

 

a 2020. február 12-én (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.)  megtartott Budapest Főváros 

XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2. számú ZÁRT ülésén készült 

jegyzőkönyvéből. 

 

NAPIREND: 2. Javaslat a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 

DÍSZPOLGÁRA” elismerő cím adományozására   

(29/2020. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 

HATÁROZAT 

70/2020. (II. 12.) Kt.  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete úgy dönt, hogy Bártfai Barnabás „BUDAPEST 

FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő 

címre vonatkozó jelölését érvénytelennek nyilvánítja, 

tekintettel arra, hogy a jelölést tevő személy lakóhelye nem volt 

beazonosítható, ezért az nem felel meg a 9/2019. (III. 22.) 

önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak.  

 

Határidő: 2020. február 12.  

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

HATÁROZAT 

71/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete úgy dönt, hogy Petrovics Sándor Csaba és Petrovics 

Sándor Csabáné megosztott „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő címre vonatkozó 

jelölését érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 

9/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet megosztott elismerő 

cím adományozásáról nem rendelkezik.  

 

Határidő: 2020. február 12.  

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 
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HATÁROZAT 

72/2020. (II. 12.) Kt.  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Tanácsadó Testület 13. sz. 

melléklet szerinti javaslatát és 2020. évben 2 db „BUDAPEST 

FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” elismerő 

címet adományoz. 

 

Határidő: 2020. február 12.  

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

 (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

HATÁROZAT 

73/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete úgy dönt, hogy a Tanácsadó Testület javaslatának 

jelöltjeiről személyenként külön szavaz. 

 

Határidő: 2020. február 12.  

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(10 igen 3 nem 3 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

74/2020. (II. 12.) Kt.  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete elfogadja a Tanácsadó Testület 13. számú melléklete 

szerinti javaslatát és a 2020. évben DR. BÁLINT GYÖRGY 

részére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 

DÍSZPOLGÁRA” elismerő címet adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a díszpolgári címről szóló 

oklevelet és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében 

adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

75/2020. (II. 12.) Kt.  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a Tanácsadó Testület 13. számú mellékletében foglalt 

javaslattól eltérően a 2020. évben  PETROVICS SÁNDOR CSABA 

részére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 

DÍSZPOLGÁRA” elismerő címet adományozza. 

Felkéri a polgármestert, hogy a díszpolgári címről szóló 

oklevelet és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében 

adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

NAPIREND: 3. Javaslat a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díj  adományozására  

(30/2020. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és 

Gyermekvédelmi Bizottság 

 

HATÁROZAT 

76/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a 2020. évben KAJÁN JÓZSEFNÉ részére - 11 igen 

szavazati aránnyal - a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díjat adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő díjról szóló oklevelet 

és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 
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HATÁROZAT 

77/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a 2020. évben KISZEL ERNŐ JÓZSEF részére - 12 igen 

szavazati aránnyal - a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díjat adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő díjról szóló oklevelet 

és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

78/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a 2020. évben A LIGET TÁNCAKADÉMIA részére – 

16 igen szavazati aránnyal – a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díjat adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő díjról szóló oklevelet 

és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

79/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a 2020. évben SZUHAJ PÉTERNÉ részére - 11 igen 

szavazati aránnyal - a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díjat adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő díjról szóló oklevelet 

és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 
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Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

HATÁROZAT 

80/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő–

testülete a 2020. évben RIERSCH TAMÁS részére – 15 igen 

szavazati aránnyal – a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. 

KERÜLETÉÉRT” elismerő díjat adományozza. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elismerő díjról szóló oklevelet 

és emlékplakettet a március 15-i ünnepség keretében adja át. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetésben 

meghatározott összegű pénzjutalom kifizetéséről. 

 

Határidő: az értesítésre 2020. március 1., a pénzjutalom 

kifizetésére 2020. március 13. 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

NAPIREND: 4. Javaslat a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” 

cím adományozására 

(31/2020. számú előterjesztés) 

Előterjesztő: Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és 

Gyermekvédelmi Bizottság 

 

HATÁROZAT 

81/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete PERESZTEGI HANNA DORINA - 12 igen szavazati 

aránnyal - a rajzművészet területén elért eredményeinek 

figyelembevételével, a Magyar kultúra és irodalom 

kategóriában a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú 

Tehetsége” címet adományozza. 

A kitüntetett 12 hónapon keresztül, 2020. március 1-jétől 2021. 

február 28-ig havi bruttó 50.000,- Ft ösztöndíjban részesül a 

2020. évi „Tehetséges fiatalok támogatása” keret terhére. 

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás 

határideje: 2021. február 28. 

Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről 

összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges 

tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, 

hogy a „Tehetséges fiatalok támogatása keret”-ből kapott 

támogatás felhasználására vonatkozik, a határozatszám, továbbá 

a számla másolatára rá kell vezetni, hogy „bizonylat az 
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eredetivel mindenben megegyezik”, melyet a támogatott 

aláírásával hitelesít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet 

értesítse, gondoskodjon a címmel járó oklevél és emlékplakett 

átadásáról, továbbá a megállapodás aláírását követően 

gondoskodjon az ösztöndíj utalásáról. 

 

Határidő:   - az értesítésre 2020. március 1.  

 - az első három hónap ösztöndíjának utalására egy összegben a 

támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül kerül 

sor, utána havonta. 

 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

82/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete BOTKA NÁNDORNAK a gitárművészet területén elért 

eredményeinek figyelembevételével, a Magyar zeneművészet 

kategóriában a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú 

Tehetsége” címet adományozza. 

A kitüntetett 12 hónapon keresztül, 2020. március 1-jétől 2021. 

február 28-ig havi bruttó 50.000,- Ft ösztöndíjban részesül a 

2020. évi „Tehetséges fiatalok támogatása” keret terhére. 

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás 

határideje: 2021. február 28. 

Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről 

összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges 

tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, 

hogy a „Tehetséges fiatalok támogatása keret”-ből kapott 

támogatás felhasználására vonatkozik, a határozatszám, továbbá 

a számla másolatára rá kell vezetni, hogy „bizonylat az 

eredetivel mindenben megegyezik”, melyet a támogatott 

aláírásával hitelesít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet 

értesítse, gondoskodjon a címmel járó oklevél és emlékplakett 

átadásáról, továbbá a megállapodás aláírását követően 

gondoskodjon az ösztöndíj utalásáról. 

 

Határidő:   - az értesítésre 2020. március 1.  

 -  az első három hónap ösztöndíjának utalására 

egy összegben a támogatási szerződés aláírását 
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követő 8 munkanapon belül kerül sor, utána 

havonta. 

 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

HATÁROZAT 

83/2020. (II. 12.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete HASZNOSI TAMÁS PÁLNAK – 11 igen szavazati 

aránnyal – az elektrotechnika területén elért eredményeinek 

figyelembevételével, a Magyar tudomány kategóriában a 

„Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet 

adományozza. 

A kitüntetett 12 hónapon keresztül, 2020. március 1-jétől 2021. 

február 28-ig havi bruttó 50.000,- Ft ösztöndíjban részesül a 

2020. évi Tehetséges fiatalok támogatása keret terhére. 

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás 

határideje: 2021. február 28. 

Az elszámolás tételesen számla szerint történik, melyről 

összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve szöveges 

tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, 

hogy a „Tehetséges fiatalok támogatása keret”-ből kapott 

támogatás felhasználására vonatkozik, a határozatszám, továbbá 

a számla másolatára rá kell vezetni, hogy „bizonylat az 

eredetivel mindenben megegyezik”, melyet a támogatott 

aláírásával hitelesít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet 

értesítse, gondoskodjon a címmel járó oklevél és emlékplakett 

átadásáról, továbbá a megállapodás aláírását követően 

gondoskodjon az ösztöndíj utalásáról. 

 

Határidő:   - az értesítésre 2020. március 1.  

 - az első három hónap ösztöndíjának utalására 

egy összegben a támogatási szerződés aláírását 

követő 8 munkanapon belül kerül sor, utána 

havonta. 

 

Felelős:  Kovács Péter polgármester 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 
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