
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. február 17-i ülésére! 
Készítette: Balya András önkormányzati referens 

J E L E N T É S 

az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak 
végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 

H A T Á R O Z A T : 
88/2013.(111. 6.)Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, telekalakítással kialakuló 
Budapest XVI. kerület. Sasvár utca 101061/17 hrsz-ú, 842 m' 
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, és a 
Keringő utca 101061/19 hrsz-ú, 80 m^ nagyságú, gyalogút 
megnevezésű ingatlant együttes nyilvános egyfordulós 
pályázat útján értékesíti. 
A Képviselő-testület az ingatlanok együttes forgalmi értékét 
21.555.200,- Ft+Áfában határozza meg, mely egyben a 
kikiáltási ár. 

H A T Á R O Z A T : 
7/2014. (I. 22.) Kt. 

Felkéri a polgármestert a pályázati felhívás kiírására. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 88/2013. (III. 6.) határozatának végrehajtási 
határidejét 2014. december 3 l-re módosítja. 

Határidő: 2014. január 22. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

H A T Á R O Z A T : 
6/2015. (1.28.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a 88/2013. (III. 6.) határozatának végrehajtási 
határidejét 2015. december 3l-re módosítja. 

Határidő: 2015. január 28. 



Felelős: Kovács Péter polgármester 
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

Az ingatlan meghirdetésre került. A Képviselő-testület 290/2015. (X.7.) Kt. 
határozatában úgy döntött, hogy a Budapest XVI. kerület. Sasvár utca 101061/17 hrsz-ú 
és 101061/19 hrsz-ú ingatlanok együttese értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja, melynek nyerteseként 21.560.001,- Ft + Áfa összegű ajánlattal 
dr. Kravalik Gábort jelölte meg. 

H A T Á R O Z A T : 
219/2013. (VI. 19.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete felkéri a Polgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező nyilatkozat, valamint az az alapján, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által készítendő 
megállapodás aláírására, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2013. július l-jétől 2013. december 31-ig 
való biztosítása érdekében. 

Határidő: 2013. június 19. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A megállapodás aláírása 2013. június 26-án megtörtént. 

H A T Á R O Z A T : 
286/2013. (X. 16.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) b) 
pontja szerinti ellátási kötelezettségének a továbbiakban is 
más szolgáltató által fenntartott intézmény igénybe vétele 
útján kíván eleget tenni, mely intézmény a Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata által fenntartott Újpest 
Önkormányzatának Szociális Intézményének keretei között 
működtetett Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona. 
Felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
szerződés aláírására. 

Határidő a megállapodás módosítás aláírására: 2013. 
október 31. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A szerződés aláírása 2013. november l-jén megtörtént. 



H A T Á R O Z A T : 
329/2013. (XII. l l . )K t . Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete úgy határoz, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal szerződést köt a jelzörendszeres házi 
segítségnyújtás 2014. évi biztosítására, a 2013. évi 
szerződéssel azonos feltételekkel. 
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal annak 
érdekében, hogy az állami feltételrendszer kialakulását 
követően az állam biztosítsa, hogy a jelenlegivel megegyező 
szakmai színvonalon, feltételrendszerrel működtesse tovább a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a XVI. kerületi lakosság 
számára. 

Határidő: 2013. december 18. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A szerződés aláírása 2014. június 30-án megtörtént. 

H A T Á R O Z A T : 
331/2013. (XII. 11.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglalt véleményezési 
jogával élve tájékoztatja Budapest Főváros 
Kormányhivatalát, hogy a XVI. kerületi általános iskolák 
felvételi körzethatárait tartalmazó listában szereplő 
közterületek eltérnek a jelenlegi tényleges közterületi 
elnevezésektől, valamint a korábbi iskolai körzetektől, ezért 
kéri, hogy a Kormányhivatal fontolja meg az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező listák használatát az általános 
iskolai körzethatárok kialakításánál. 
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú 
melléklét képező általános iskolai körzeteket tartalmazó listát 
tájékoztatásul küldje meg Budapest Főváros 
Kormányhivatala számára, továbbá tájékoztassa arról, hogy a 
XVI. kerület területén nincs nyilvántartott iskolaköteles korú, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 

Határidő: 2013. december 16. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Az általános iskolai körzeteket tartalmazó lista, valamint az iskolaköteles korú 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos tájékoztatás a Budapest 
Főváros Kormányhivatala részére 2013. december 16-án megküldtük. 



H A T Á R O Z A T : 
211/2014. (VIII. 27.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében található 
„FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS a Budapest Komplex 
Integrált Szennyvízelvezetése fővárosi beruházási projekt 
XVI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési 
munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP 
támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges 
önerő biztosításában való közreműködésről szóló 
megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek 
teljesítéséről" szóló szerződésben foglaltakat jóváhagyja, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert a Fizetési 
Megállapodás aláírására, egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a Fizetési megállapodásban foglaltakat a 2015. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A Fizetési megállapodásban foglaltak a 2015. évi költségvetésbe beterveztük. A „Fizetési 
Megállapodást" 2015. november 12-én aláírták a felek. 

H A T Á R O Z A T : 
241/2015. (VI. 24.) Kt. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a megváltozott 

jogszabályi környezetet figyelembe véve felkészítést szervez 
a XVI. kerületi civil szervezetek vezetőinek a működés, 
pályáztatás, pályázati elszámolás témaköreiben. 

Határidő: június 24. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Weyde Gyula a XVI. kerületi székhellyel vagy szervezeti egységgel rendelkező civil 
szervezetek részére pályázati tanácsadást nyújt megbízási szerződés alapján. A 
megbízási szerződést Weyde Gyulával 2015. július l-jén aláírtuk. 

H A T Á R O Z A T : 
313/2015. (X. 28.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
igazgatói megbízására pályázatot ír ki, az alábbiak szerint: 

„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 



PÁLYAZATOT HIRDET 

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ művelődésszervező munkakörének 
betöltésére magasabb vezetői (igazgatói) megbízással, az alábbiak szerint: 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Magyar 
Államkincstár által meghozott, az intézmény alapítását 
bejegyző határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon 
belüli megjelenéssel gondoskodjon a pályázat közzétételéről 
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ weboldalán, valamint a XVI. Kerületi 
Újságban és az Önkormányzat weboldalán, és az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben, mint az ágazat hivatalos lapjában; 
továbbá felkéri, hogy gondoskodjon a pályázat bírálását 
előkészítő bizottság jogszabály szerinti megalakításáról. 
A Képviselő-testület a szakmai előkészítő bizottságba a 
fenntartó képviselőjeként Szász József alpolgármestert, 
Horváth János a Kulturális és Sport Bizottság elnökét, és Ács 
Anikó Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 
elnökét delegálja. 

Határidő: 2016. január 29. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

A pályázat közzététele 2015. december 15-én megtörtént, valamint a pályázat elbírálását 
előkészítő szakmai bizottság is megalakításra került. A „Döntés a Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ magasabb vezetői megbízására" tárgyú 
előterjesztést a Képviselő-testület 2016. február 17.-i képviselő-testületi ülésén tárgyalja. 

Határozati javaslat I.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 

88/2013.(111. 6.) 
219/2013. (VI. 19.) 
286/2013. (X. 16.) 
329/2013. (XII. 11.) 
331/2013. (XII. II.) 

7/2014. (I. 22.) 
211/2014. (VIII. 27.) 

6/2015. (1.28.) 
241/2015. (VI. 24.) 
313/2015. (X. 28.) 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

Határidő: 2016. február 17. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 



Határidő módosítás iránti kérelem 

H A T Á R O Z A T : 
12/2014. (I. 22.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Budapest XVI. kerület Pozsonyi utca 117289 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés 4. számú mellékletében 
szereplő adásvételi szerződést jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2003. (I. 29.) 
önkormányzati rendelete 5. számú mellékletében szereplő, 
117289 hrsz-ú ingatlan esetében a 18 m^ terület kötelezően 
előírt szabályozását irányadó szabályozásra változtatását a 
szabályozási terv következő módosításakor. 

Határidő: a szerződés aláírására 2015. január 31. 
a rendezési terv módosításának 
kezdeményezésére: a szabályozási terv következő 
módosításának időpontja. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

Az adásvételi szerződés aláírásához szükséges telekalakítás Földhivatal általi átvezetése 
folyamatban van, ezért a kialakuló új ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 
aláírására tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 
végrehajtására biztosított határidőt 2016. május 31-ig meghosszabbítani szíveskedjen. 

Határozati javaslat II.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 12/2014. (I. 22.) Kt. határozatának végrehajtási 
határidejét 2016. május 3 l-re módosítja. 

Határidő: 2016. februári7. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
59/2014. (III. 5.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat beruházásában létrejött: 
Budapest XVI. kerület, Fahéj utca 49. szám előtti földfeletti 
tűzcsapot, mint korlátozottan forgalomképes víziközmű 
törzsvagyont térítésmentesen, a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVl. törvény 14. § (1) bekezdése szerinti 
jogcímen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába 
adja. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

Jogszabályi változás miatt, az átadás feltételeinek Fővárosi Önkormányzatnál történő 
felülvizsgálata szükséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 
végrehajtására biztosított határidőt 2016. december 31-ig meghosszabbítani 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat HL: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete az 59/2014. (III. 5.) határozatának végrehajtási 
határidejét 2016. december 3l-re módosítja. 

Határidő: 2016. februári?. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 



Határozat módosítás iránti kérelem 

H A T Á R O Z A T : 
242/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Dávid Király Keresztény Kultúráért és 
Oktatásért Alapítvány "VI. Tavaszváró Terepfutóverseny, 
Naplás-tó" tárgyú pályázatát 50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer 
forinttal támogatja az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet 41. sorában biztosított Kerületi sport 
támogatása keret sportpályázatok alkerete terhére. 
A támogatási összeg felhasználható 2015-ben Versenybírói 
díjak, chipes időmérés, WC bérlés, engedélyek, hangosítás 
bérlés, orvosi felügyelet költségére, ajándékok, rajtszámok 
vásárlására. 
A támogatás elszámolásának határideje: 2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön 
rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására 
vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, 
hogy „a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", 
melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával 
hitelesít. 
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: - 2015. július 15. 

- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 
követő 60 munkanapon belül. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A pályázó a "VI. Tavaszváró Terepfutóverseny, Naplás-tó" tárgyú pályázatában 
megjelölt rendezvényt 2016-ban kívánja megvalósítani, azonban adminisztrációs hiba 
miatt téves évszám (2015), valamint elszámolási határidő szerepel a határozatban. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot módosítani szíveskedjen az 
évszám és az elszámolás határideje tekintetében. 

Határozati javaslat IV.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 242/2015. (VI. 24.) Kt. határozatot módosítja a 
következők szerint: 
„A támogatási összeg felhasználható 2015-ben Versenybírói díjak. 



chipes időmérés, WC bérlés, engedélyek, hangosítás bérlés, orvosi 
felügyelet költségére, ajándékok, rajtszámok vásárlására. A 
támogatás elszámolásának határideje: 2015. december 15." 
szövegrész helyébe a 
„A támogatási összeg felhasználható 2016-ban Versenybírói díjak, 
chipes időmérés, WC bérlés, engedélyek, hangosítás bérlés, orvosi 
felügyelet költségére, ajándékok, rajtszámok vásárlására. A 
támogatás elszámolásának határideje: 2016. március 31." 
szövegrész lép. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő:2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról szóló elszámolások 
és a programok megvalósításáról szóló beszámolók elfogadása 

H A T Á R O Z A T : 
235/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Varázsmühely Művészeti Alapítvány 
"Múzeumpedagógiai foglalkozások kerületünk iskolásainak 
2015." című pályázatát 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer,-
Ft-tal támogatja a 2015. évi költségvetési rendelet 5. 
melléklet 40. sorában biztosított Közművelődés támogatása 
keret közművelődési pályázatok alkerete terhére. 
A támogatási összeg felhasználható 2015-ben 
foglalkozásvezetők vállalkozási díja, projektor, laptop 
vásárlásának költségeire, hangtechnikai berendezés használati 
díjára, művészeti foglalkozások alapanyagaira. 
A támogatás elszámolásának határideje: 2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön 
rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására 
vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, 
hogy „a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", 
melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával 
hitelesít. 
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: -2015.július 15. 
- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 

követő 60 munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

A Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 25.-Í ülésén tárgyalta a 2015. évi kerületi 
közművelődési tevékenység megvalósítására nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat, programokat, beszámolókat tartalmazó előterjesztést. A tételes 
elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel, ezért azt a 7/2016. (I. 25.) 
KSB határozattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Határozati javaslat V.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Varázsműhely Művészeti Alapítványnak 2015. 
évben a "Múzeumpedagógiai foglalkozások kerületünk 
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iskolásainak 2015." című program megvalósítására nyújtott 
200.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló elszámolást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
240/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Törley Szalon Alapítvány "Közművelődési, 
kulturális és közösségi műsorok, kiállítás szervezése és 
rendezése. A magyar kultúra megőrzésével és erősítésével 
kapcsolatos program szervezése" című pályázatát 200.000,-
Ft-tal, azaz kettőszázezer,- Ft-tal támogatja a 2015. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított 
Közművelődés támogatása keret közművelődési pályázatok 
alkerete terhére. 
A támogatási összeg felhasználható 2015-ben csomagolás, 
szállítás, posztamensek, állványok, keretezés, kiállítást 
megnyitó személyek, zsűritagok (művészettörténész, zenész) 
honoráriuma, vendéglátás, meghívó, plakát, grafikai munka, 
nyomda, könyvek, hímzések alapanyagainak költségeire. 
A támogatás elszámolásának határideje: 2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. Minden eredeti számlára kerüljön 
rávezetésre, mely támogatási keret felhasználására 
vonatkozik, továbbá a számla másolatára rá kell vezetni, 
hogy „a bizonylat az eredetivel mindenben megegyezik", 
melyet a támogatott aláírásával/bélyegző-lenyomatával 
hitelesít. 
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: - 2015. július 15. 
- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 

követő 60 munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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A Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 25.-Í ülésén tárgyalta a 2015. évi kerületi 
közművelődési tevékenység megvalósítására nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat, programokat, beszámolókat tartalmazó előterjesztést. Az alapítvány 
által benyújtott tételes elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel, 
ezért azt a 7/2016. (I. 25.) KSB határozattal elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat VI.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Törley Szalon Alapítványnak 2015. évben a 
"Közművelődési, kulturális és közösségi műsorok, kiállítás 
szervezése és rendezése. A magyar kultúra megőrzésével és 
erősítésével kapcsolatos program szervezése" című program 
megvalósítására nyújtott 200.000,- Ft önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
245/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Táncsics Mihály Jubileumi Alapítványt 130.000,-
Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása 
keret terhére. 
A támogatás felhasználható belépőjegyek és buszbérlés 
költségére. 
A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: 
2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. 
Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely 
támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a 
számla másolatára rá kell vezetni, hogy „a bizonylat az 
eredetivel mindenben megegyezik", melyet a támogatott 
aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. 
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: - 2015. július 15. 
- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 

követő 60 munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 25.-i ülésén tárgyalta a 2015. évi kerületi 
közművelődési tevékenység megvalósítására nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat, programokat, beszámolókat tartalmazó előterjesztést. Az alapítvány 
által benyújtott tételes elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel, 
ezért azt a 7/2016. (I. 25.) KSB határozattal elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat VII.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Táncsics Mihály Jubileumi Alapítványnak 2015. 
évben belépőjegyek és buszbérlés költségére nyújtott 
130.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
elszámolást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő:2016. február 17. 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
246/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Táncsics Mihály Jubileumi Alapítványt 120.000,-
Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása 
keret terhére. 
A támogatás felhasználható szállásköltségre. 
A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: 
2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. 
Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely 
támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla 
másolatára rá kell vezetni, hogy „a bizonylat az eredetivel 
mindenben megegyezik", melyet a támogatott 
aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. 
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Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: - 2015. július 15. 

- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 
követő 60 munkanapon belül. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 25.-Í ülésén tárgyalta a 2015. évi kerületi 
közművelődési tevékenység megvalósítására nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat, programokat, beszámolókat tartalmazó előterjesztést. Az alapítvány 
által benyújtott tételes elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel, 
ezért azt a 7/2016. (I. 25.) KSB határozattal elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat VIII.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Táncsics Mihály Jubileumi 
Alapítványnak 2015. évben szállásköltségre nyújtott 
120.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról 
szóló elszámolást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
247/2015. (VI. 24.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Varázsműhely Művészeti Alapítványt 200.000,-
Ft-tal támogatja a 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása 
keret terhére. 
A támogatás felhasználható: fellépők, közreműködők díjaira, 
kézműves alapanyagok költségeire. 
A támogatási összeg felhasználásának elszámolási határideje: 
2015. december 15. 
Az elszámolás tételesen számlamásolatokkal és a kifizetést 
igazoló dokumentumok (csekk, átutalási bizonylat, 
pénztárbizonylat, naplófőkönyv) bemutatásával történik, 
melyről összesítő kimutatást kell készíteni, kiegészítve 
szöveges tájékoztatóval. 
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Minden eredeti számlára kerüljön rávezetésre, mely 
támogatási keret felhasználására vonatkozik, továbbá a számla 
másolatára rá kell vezetni, hogy „a bizonylat az eredetivel 
mindenben megegyezik", melyet a támogatott 
aláírásával/bélyegző-lenyomatával hitelesít. 
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a 
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 
napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható 
egyéb okból nem jön létre. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: - 2015. július 15. 
- az utalásra a támogatási szerződés aláírását 

követő 60 munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

A Kulturális és Sport Bizottság 2016. január 25.-Í ülésén tárgyalta a 2015. évi kerületi 
közművelődési tevékenység megvalósítására nyújtott támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat, programokat, beszámolókat tartalmazó előterjesztést. Az alapítvány 
által benyújtott tételes elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel, 
ezért azt a 7/2016. (I. 25.) KSB határozattal elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat IX.: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Varázsműhely Művészeti Alapítványnak 2015. 
évben fellépők, közreműködők díjaira, kézműves alapanyagok 
költségeire nyújtott 200.000,- Ft önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló elszámolást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
78/2015.(11. 18.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete Kuti Róbertnek a hegedűművészet területén elért 
eredményeinek figyelembevételével, a Magyar 
zeneművészet kategóriában a „Budapest Főváros XVI. 
kerület Ifjú Tehetsége" címet adományozza. 
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A kitüntetett 12 hónapon keresztül, 2015. január 1-től 2015. 
december 31-ig havi bruttó 50.000,-Ft ösztöndíjban részesül 
a 2015. évi Tehetséges fiatalok támogatása keret terhére. 
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás 
határideje: 2016. január 31. 
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, emlékplakett 
átadásáról, továbbá a megállapodás aláírását követően 
gondoskodjon az ösztöndíj utalásáról. 

Határidő: - az értesítésre 2015. március 06. 
- az utalás a támogatási szerződés aláírását 

követő 8 munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

A Kulturális és Sport Bizottság 2016. február IS.-i ülésén tárgyalja a 78/2015. (II. 18.) 
Kt. határozat alapján nyújtott támogatás felhasználásról szóló elszámolást és 
beszámolót. A Költségvetési és Pénzügyi Iroda a beküldött számlák pénzügyi 
elszámolását megtekintette, az elszámolást elfogadásra javasolja. A Kulturális és Sport 
Bizottság döntéséről a testületi ülésen tájékoztatom a képviselőket. 

Határozati javaslat X.: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete Kuti Róbert hegedűművésznek. Magyar 
Zeneművészet kategóriában a „Budapest Főváros XVI. 
kerület Ifjú Tehetsége" cím elnyerésével 2015. évben járó 
600.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és a 
magyar zeneművészet terén végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetett 
értesítse. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Javaslat határozat visszavonására 

H A T Á R O Z A T : 
155/2014. (V. 14.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Budapest XVI. kerület Hősök fasora - Galgahévíz 
utca 102767/1 hrsz-ú közterületi ingatlanból az előterjesztés 
2. számú mellékletét képező telekhatár-rendezési térrajz 
tervezet „a" pontja szerinti 50 m^ területet forgalomképessé 
nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a Budapest XVI. kerület Hősök fasora -
Galgahévíz utca 1027676/1 hrsz-ú és 102754 hrsz-ú 
ingatlanok telekhatár rendezése ügyében úgy dönt, hogy a 
102754 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaiként a 102753 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosait, azaz Dezső Józsefet és Dezső 
Józsefnét ismeri el elbirtoklás jogcímén. 
A Képviselő-testület a forgalomképessé nyilvánított, a 
magántulajdonú ingatlannal szomszédos 102767/1 hrsz-ú 
ingatlanból 50 m^ területet a Budapest XVI. kerület Hősök 
fasora 102754 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Dezső József és 
Dezső Józsefné részére értékesíteni kívánja azzal, hogy a 
tulajdoni viszonyok teljes jogi rendezése és ezzel egyidejűleg 
a telekhatár-rendezés ellenértéke fejében kártalanításként és 
vételárként egyetemlegesen megfizetnek az Önkormányzat 
részére nettó 3.370.000,-Ft díjat, melynek pontos 
részletezését a felek külön megállapodásban rögzítik. Ezen 
megállapodás aláírásával egyidejűleg a díjat Dezső József és 
Dezső Józsefné ügyvédi letétbe helyezik, amelyből az 
elbirtoklás tényét megállapító bírósági végzés jogerőssé 
válásának napján nettó 2.770.000,- Ft összeg kártalanításként 
kerül átutalásra az Önkormányzat részére, a fennmaradó nettó 
600.000,- Ft pedig a 102767/1 hrsz-ú ingatlanból megvételre 
kerülő 50 m^ területre vonatkozó adásvételi szerződésben 
foglalt határidőben kerül megfizetésre. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
határozat miatt szükséges módosításnak az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati 
rendeletben történő átvezetéséről. 

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az elbirtoklási peres eljárás során megtegye a szükséges 
jognyilatkozatokat, valamint felkéri a telekalakítási eljárás 
megindítására, a jogerős telekalakítási eljárás befejezését 
követően pedig az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
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(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

A határozatban foglaltak szerinti megállapodás tervezete elkészült és Dezső József, 
valamint Dezső Józsefné részére megküldésre került. Az ügyfelek telefonon és 
személyesen is kértek egyeztetést, módosítási javaslatokat indítványoztak a jogi 
képviselőjük útján, akinek a személyében váltás is történt az idő folyamán. 

A megállapodás végső szövegezése kialakításakor kereste meg Önkormányzatunkat az 
elbirtokolni kívánt ingatlan 1976. augusztus 16. napján elhunyt tulajdonosának, Kispál 
Jánosnak a rokonát képviselő ügyvéd azzal, hogy az ügyben póthagyatéki eljárást 
indítanak, mivel az örökhagyónak leszármazója került elő. 

A Dezső házaspár mindaddig nem kívánta a már közösen kialakított megállapodást 
aláírni, amíg a póthagyatéki eljárás eredményét nem ismerték meg. A végzésről az 
eljáró ügyvéd 2015. december 02. napján beérkezett levelével tájékoztatta az 
Önkormányzatot. A továbbiakban egyeztetést kívántunk folytatni Dezső Józseffel és 
Dezső Józsefnével, de ők 2015. december 30. napján kelt nyilatkozatukkal elálltak a 
megállapodás megkötésének szándékától, és - az elbirtoklás meghiúsulása miatt - az 
ingatlan új tulajdonosával felvették a kapcsolatot. 

Ezzel egyidejűleg az örökös nevében eljáró ügyvéd 2016. február 03. napján beérkezett 
levelében arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy ügyfele elvi vételi 
szándéknyilatkozatot tett a Képviselő-testület határozatában megjelölt 50m^-es területre 
vonatkozóan. 

Fentiekre tekintettel tehát nem a Dezső házaspárral, hanem a 102754 hrsz-ú ingatlan 
örökösével, mint új tulajdonosával szükséges az egyeztető tárgyalásokat a továbbiakban 
lefolytatni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot szíveskedjen visszavonni. 

Határozati javaslat XI.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 155/2014. (V. 14.) Kt. határozatát visszavonja. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

H A T Á R O Z A T : 
208/2015. (V. 13.) Kt. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határoz, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel, 
„20/24/18 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének 
támogatása" előirányzat terhére kötendő támogatási 
szerződés megkötéshez jóváhagyja, hogy a 1165 Budapest, 
Diósy Lajos u. 22/d. szám (105842/40) alatti sportközpontra 
saját tulajdonú önálló ingatlanként, 50.000.000Ft, azaz 
Ötvenmillió forint összeg erejéig elidegenítési és terhelési 
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tilalmat jegyeztessen be az Önkormányzat az ingatlan
nyilvántartásba 15 év időtartamra, a Támogató BMSK Zrt. 
javára, a támogatási elszámolás elfogadásától számított hat 
hónapon belül. 

Határidő: 2015.11.30. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel 
kötött eredeti támogatási szerződés tartalmazta az elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzését. A szerződés módosításra került, melyhez a Képviselő-testület is 
jóváhagyását adta (326/2015. (XI.18.) Kt.) Az aláírt módosított támogatási szerződés 
6.11. pontja már nem tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének 
kötelezettségét, ezért a határozat visszavonását javaslom. 

Határozati javaslat XII.: 

Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 208/2015. (V. 13.) Kt. határozatát visszavonja. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016. február 17. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. február 9. 

acs Péter 
polgármester 

icsin László 
jegyző 


