
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. szeptember 14-i ülésére! 
Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető 

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 : 
349/2015. (XII. 16.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegye vizsgálat 
tárgyává a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 
közhasznúvá történő minősítésének lehetőségeit. 
Amennyiben a minősítés megszerzése indokolt, úgy a 
vizsgálat eredményét és a szükséges döntéstervezeteket 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A Képviselő-testület a 215/2016. (VI. 22.) határozatában a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 
közhasznúvá történő átalakítását támogatta és az átalakítás ütemtervét elfogadta. 

H A T Á R O Z A T : 
104/2016. (III. 9.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. 
kerületi Tankerület igazgatójának a kerületi oktatási 
intézmények működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 
Ennek alapján megállapítja, hogy a kerületben a pedagógus 
béremelés minden pedagógus esetében maradéktalanul 
megvalósult, az iskoláknak és az intézményfenntartónak 
nincs tartozása, az iskolák működésének feltételei 
biztosítottak, a tanárok a tankönyvek tanári példányát 
megkapták, a tanulók a tanulmányi versenyeken sikeresen 
szerepelnek. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy látogassa 
végig valamennyi kerületi oktatási intézményt és folytasson 
konzultációt a pedagógusokkal az oktatás színvonalának 
emelése érdekében. 

Határidő: 2016. tanév vége 
Felelős: Kovács Péter polgármester 



(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás, 1 fő jelen volt, de nem 
szavazott) 

A 2016. június 22-i képviselő-testületi ülésre készített polgármesteri beszámoló 
keretében tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy valamennyi kerületi 
fenntartású iskolában jártam és ott konzultáltam az érintettekkel. Az általános 
megállapításokat a beszámolóban olvashatták. 

H A T Á R O Z A T : 
155/2016. (IV. 20.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete támogatja a „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése" című, VEKOP-6.1.1-
15. kódszámú, felhívásra bölcsődei férőhely bővítése céljából 
támogatási kérelem benyújtását új épületszárny 
megépítésével, önkormányzati tulajdonban lévő és 
fenntartásban működő XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített 
Bölcsőde Napsugár Bölcsőde telephelyén a 1164 Budapest, 
Felsőmalom utca 5-7. hrsz.: 115601/57 alatti önkormányzati 
ingatlanon. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
területekre, illetve ingatlanokra a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja és vállalja, hogy a beruházás megvalósításától 
számított legalább 5 évig a Bölcsődét a támogatási 
kérelemben foglaltaknak megfelelően működteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási kérelem benyújtására, valamint nyertes kérelem 
esetén a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. május 11. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A támogatás iránti kérelmet határidőben benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
156/2016. (IV. 20.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete támogatja a „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése" című, VEKOP-6.1.1-
15. kódszámú, felhívásra óvodai férőhely bővítése céljából 
támogatási kérelem benyújtását használaton kívüli épület 
felújításával önkormányzati tulajdonban lévő és 
fenntartásban működő XVI. kerületi Mátyásföldi 
Fecskefészek Óvoda székhelyén, a 1165 Baross Gábor u. 32-
36., hrsz.: 106349 alatti önkormányzati ingatlanon. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
területre, illetve ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja és vállalja, hogy a beruházás megvalósításától 
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számított legalább 5 évig az Óvodát a támogatási kérelemben 
foglaltaknak megfelelően működteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási kérelem benyújtására - amennyiben bölcsődei és 
óvodai fejlesztési kérelem benyújtására is van lehetősége egy 
szervezetnek-, valamint nyertes kérelem esetén a szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2016. május 11. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A támogatás iránti kérelmet határidőben benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
169/2016. (V. l l . )K t . Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. az ügyvezetője által előkészített 2016. évi 
üzleti tervét nem tartja megalapozottnak. A Képviselő
testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy az üzleti év 
valós támogatási igényét feltüntetve, terjesszen a Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elé olyan üzleti tervet, melyben a 
valós támogatási igény a jelen évben már folyósított 
támogatási igényével megegyezik, és dolgozzon ki valós és 
betartható megoldást a Kft. ezen felüli tervezett 
veszteségének csökkentésére, a tevékenység átszervezésével 
és nagyobb árbevétel generálásával, új üzleti partnerek 
felkutatásával. A Képviselő-testület az új üzleti tervet a Kft. 
közhasznú szervezetté történő átalakításával összefüggő 
döntések jóváhagyására vonatkozó előterjesztéssel együtt 
kívánja tárgyalni. 

Határidő: Az ügyvezető értesítésére: 2016. május 18. 
Az új üzleti terv előkészítésére: 2016. június 8. 
Az új üzleti terv előterjesztésére: 2016. június 22-
ei Kt-i ülés 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Az üzleti terv előkészítéséért: A Kft. ügyvezetője 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

Az ügyvezetőt a döntésről határidőben értesítettük. Az új üzleti tervet a Képviselő
testület a 219/2016. (VI. 22.) Kt. határozatnak megfelelően a szeptember 14-i ülésén 
tárgyalja. 
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H A T Á R O Z A T : 
197/2016. (V. 11.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete támogatja az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás keretében az 
alábbi alcélokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításához 
pályázat benyújtását: 
• Gyermek háziorvosi orvosi rendelő (címe: 1162 Budapest, 

Délceg utca 35.) bővítéssel egybekötött teljes körű 
felújítása, energetikai korszerűsítése, mint egészségügyi 
fejlesztés pályázati alcél; 

• Belterületi utak felújítása pályázati alcél esetében a 
következők szerint: Batthyány utca 583 m (Rákosi út -
Budapesti út szakaszhatár) és Budapesti út (Batthyány 
utca - Rákóczi út szakaszhatár); Margit utca (Sashalmi 
sétány - Futórózsa utca szakaszhatár) 1116 m; Lucernás 
utca (Szlovák út - Csobaj utca) 475 m; Cziráki utca 
(Körvasút sor - Pirosrózsa utca szakaszhatár) 605 m; 
András utca (Pirosrózsa utca - Thököly út szakaszhatár) 
452 m. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
gyermek háziorvosi rendelő (ingatlan) fejlesztésére és az út 
és utcák (közterületek) felújítására a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja és vállalja, hogy a támogatással létrehozott 
ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 
évig nem idegeníti el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

Határidő: 2016. június 02. (elektronikus úton) és 2016. 
június 03. (papír alapon) 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A pályázatot elektronikus úton 2016. június 2-án, június 3-án pedig papír alapon is 
benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
198/2016. (V. 11.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása tárgyú pályázati felhívás keretében, 
• az egészségügyi fejlesztés pályázati alcélban foglaltak 

megvalósításához, nyertes pályázat esetén 36 178 233 Ft 
saját forrást biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) Ök. rendelet 
6./B. melléklet 9. sor „Egészségügyi alapellátást nyújtó 
ingatlan felújítása: Délceg utcai felnőtt rendelő felújítása 
2015-ben, gyermek háziorvosi rendelő felújítása 2016-
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ban" költségvetési soron rendelkezésre álló pénzügyi keret 
terhére; 

• belterületi utak felújítása pályázati alcélban foglaltak 
megvalósításához, nyertes pályázat esetén 289 354 082 Ft 
saját forrást biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) Ök. rendelet 
6.1 A.. melléklet 12/b. sor „Burkolatfelújítások" 
költségvetési soron rendelkezésre álló pénzügyi keret 
terhére. 

Határidő: 2016. június 03. (a pályázat papír alapon történő 
benyújtása) 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A pályázatot 2016. június 3-án papír alapon benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
225/2016. (VI. 22.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter 
által közzétett, „önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására" tárgyú pályázat keretében a Napsugár Óvoda 
Vadvirág 2. (1163 Bp. Ágoston Péter u. 31-35., hrsz.: 103697 
szám alatti) Telephelyén, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon, óvodai étkeztetést szolgáló, melegítő-tálaló 
konyha infrastrukturális felújításához, fejlesztéséhez. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadja és vállalja, 
hogy a felújítás, fejlesztés megvalósításától számított 
legalább 10 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően 
működteti. 

A pályázat benyújtásához szükséges mindösszesen 6.000.000 
Ft önrészt az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A melléklet 32. 
sor „Pályázati keret" költségvetési soron rendelkezésre álló 
pénzügyi keret terhére biztosítja. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat benyújtására. 

Határidő: 2016. június 29-e (elektronikus úton) és 2016. 
június 30-a (papír alapon) 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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A pályázatot elektronikus úton 2016. június 29-én, június 30-án pedig papír alapon is 
benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
227/2016. (VI. 22.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Zenével A Holnapért Alapítványt (székhely: 1165 
Budapest, Táncsics M. u. 7., kuratóriumi elnök: Dr. Raffay 
Géza Istvánné) a Stringendo Ifjúsági Vonószenekar tagjainak 
Balatonalmádiban megrendezésre kerülő egyhetes táborban 
való részvétele céljából 200 000 Ft-tal támogatja az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015 (XII. 
21.) rendeletében megállapított „Iskolai Alapítványok 
támogatása" keret terhére. 

A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2016. 
december 31. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásra történő 
előkészítéséről és a kérelmezőt értesítse a határozatról. 

Határidő: 2016. július 4. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A kérelmező értesítése és a szerződés aláírásra történő előkészítése határidőben 
megtörtént. A támogatási szerződést 2016. július 7. napján írták alá a felek. 

H A T Á R O Z A T : 
238/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Budapest XVI. kerület 117419/3 hrsz-ú, 179 m 2 

nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlant 
forgalomképes üzleti vagyonná minősíti át. 

Fiatáridő: 2016. július 13. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 

H A T Á R O Z A T : 
239/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Budapest XVI. kerület 117432/2 hrsz-ú, 20 m 2 

nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlant 
forgalomképes üzleti vagyonná minősíti át. 

Határidő: 2016. július 13. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
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(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) 

Az ingatlanok forgalomképességének megváltozását a vagyonkataszterben 2016. július 
15-én átvezettük. 

H A T Á R O Z A T : 
243/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező, 118720 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Budapest XVI. kerület, Sarjú 
utca 5. szám alatti, 2876 m 2 területű ingatlant Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat, - az Mötv. 23.§ (5) bekezdés 18. pontjában 
rögzített, helyi önkormányzat által ellátandó közfeladat 
elősegítése céljából - 15 éves határozott időtartamra 
ingyenesen használatba veszi a Budapest Főváros 
Önkormányzatától, és ezzel összefüggésben felhatalmazza a 
Polgármestert és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan egészét, a 
használati szerződés fennállásának teljes időtartamában a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyeként biztosítja és 
annak kizárólagos használatába adja. 

Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

H A T Á R O Z A T : 
244/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat alapító okiratát az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal 
módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat 
alapján készített módosító okirat aláírására, valamint a 
módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat 
Magyar Államkincstárhoz való megküldésére. 

Határidő: 2016. július 21. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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A módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a Magyar 
Államkincstárnak 2016. július 19-én kézbesítettük, a befogadó határozat 2016. 
augusztus 1-jei keltezésű. 

H A T Á R O Z A T : 
245/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete támogatja a Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban az Önkormányzat részvételét 10 db 
különböző méretű sportpark kialakításával. Támogatja 
továbbá a 3 db 400 m-es futókor kialakítására vonatkozó 
kérelem benyújtását a 105842/35 helyrajzi számú ingatlan 
(MLTC pálya) és 1 db a Szent Korona ltp. nevesítésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
döntsön a 10 db különböző méretű sportpark helyszínéről a 
Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Kerületfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság közös javaslata alapján. 

A Képviselő-testület a Polgármester által kijelölt ingatlanokra 
a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és vállalja, hogy a 
sportparkokat és a fűtőköröket azok átadásától számított 5 
évig a funkció szerint fenntartja, karbantartását és 
üzemeltetését, valamint ingyenesen, bárki általi, korlátozás 
nélküli használatát biztosítja. 

A Képviselő-testület iclhatalmazza a Polgármestert a kérelem 
benyújtására a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársasághoz, továbbá annak támogatása esetén a 
szerződéskötésre vonatkozó intézkedések megtételére. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

A támogatás iránti kérelmet 2016. augusztus 12-én benyújtottuk. 

H A T Á R O Z A T : 
246/2016. (VII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete támogatja a Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban való részvételt és a kérelem 
elfogadása esetén 4 db 400 m-es futókör kialakítására 
maximum bruttó 40 000 000 Ft önrészt biztosít az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. 
(XII. 21.) Ök. rendelet 5. melléklet 58. sor „Fejlesztési 
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céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" 
költségvetési soron rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Az önrészt a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" 
költségvetési előirányzaton elkülönítettük. 

Határozati javaslat I.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 
349/2015. (XII. 16.) 
104/2016. (III. 9.) 
155/2016. (IV. 20.) 
156/2016. (IV.20.) 
169/2016. (V. 11.) 
197/2016. (V. 11.) 
198/2016. (V. 11.) 
225/2016. (VI. 22.) 
227/2016. (VI. 22.) 
238/2016. (VII. 13.) 
239/2016. (VII. 13.) 
243/2016. (VII. 13.) 
244/2016. (VII. 13.) 
245/2016. (VII. 13.) 
246/2016. (VII. 13.) 

Kt. határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

Határidő: 2016. szeptember 14. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 
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Határidő módosítás iránti kérelem 

H A T Á R O Z A T : 
221/2016. (VI. 22.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő

testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Szabó Irén háziorvos 
területi ellátást érintő - 1161 Budapest, Hősök tere 7-8. szám 
alatt működe) - háziorvosi praxisjoga elidegenítésre kerüljön 
dr. Erdélyi Szilviusz háziorvos részére. 
A Képviselő-testület dr. Erdélyi Szilviusszal a háziorvosi 
praxisjog megszerzéséhez az előterjesztés 4. melléklete 
szerinti előszerződést köt. 
A praxisjog megszerzését követően dr. Erdélyi Szilviuszt 
vállalkozó háziorvosként foglalkoztatja, és vele a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és 
területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 25/2005. 
(X. 3.) önkormányzati rendelet szerinti XXIII. számú felnőtt 
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására feladat
ellátási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
előszerződés és a feltételek megléte (praxisjog) esetén a 
feladat-ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: a feladat-ellátási szerződés aláírására 2016. 
augusztus 5. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Dr. Szabó Irén és Dr. Erdélyi Szilviusz között a praxis vásárlás ügyében az adásvételi 
szerződés nem született meg, mivel a fizetés ütemezése, Dr. Erdélyi Szilviusz praxis 
vásárlási támogatásra benyújtott pályázatának függvénye. Erre tekintettel kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat végrehajtására rendelkezésre álló 
határidőt 2016. december 31-ig meghosszabbítani szíveskedjenek. 

Határozati javaslat II.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a 221/2016. (VI. 22.) Kt. határozatának 
végrehajtási határidejét 2016. december 3l-re módosítja. 

Határidő: 2016. szeptember 14. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. szeptember 6. 

Kovács Péter 
polgármester 




