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Képvĺselő.testüIet e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények

A Kormány a bionikai ipar, mint tudásintenzív' magas hoz-zéndott éľtéket igénylő ágazat fejlesztése
érdekében az |493/2012. (XI.I3.) Koľm. hatfuozatźtban és az azt módosító 2011/2013. (XII.2) Korm.
hatfuozatában a Bionikai Innovációs Központot nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruhazássá nyilvánította, valamint jővźthagyta a Bionikai Innovációs Központ |étrehozźsźt - a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapľól szóló 2003. évi XC. töľvény 8. $ (5) bekezdés b) és d)
pontja szeľint - 5 milliárd forint összegu, aKutatźlsi és Technológiai Innovációs Alapot terhelő vissza
nem téľítendő fonáskerettel. A Kormány hatźrozatźtban kijelölte a Bionikai Innovációs Központ
szervezetének, infrastľuktunájának |étrehozźlsźtra, létesítményének felépítésére a Bionikai lnnovációs
K<izpont Nonpľofit Korlátolt Fe|elősségĺĺ Táľsaságot.

Az é|ó szervezetek alkalmazkodási mechanizmusaival foglalkozó tudományág, a bionika oktatását
2008-ban aPźumány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweís Egyetem közös szervezésében került
bevezetésre, annak felismerésnek a nyomán, hogy a bionika új teriiletein szükséges szaktudást egy
olyan új képzés teremetheti meg, mely a két egyetem egymást kiegészítő tudásrára, és azok
együttmiíködésére épít.

E|őteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi iilés időpontj a: 20|4. március 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat Bionikai Innovációs Központ és Park kialakításával kapcsolatos fejlesztési
elképzelések tám ogatásáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatźlrozat elfogadásához egyszera szavazattöbbség
szükséges.
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2013-ban aPázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem megalapította a Bionikai
Innovációs Kö'zpont Nonpľoťlt Kft.-t (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 50. a. ép.,
cégjegyzékszźtm:0I09 |7|168), melynek főtevékenysége a biotechnológiai kutatas, fejlesztés.

II. A beterjesztés indoka-III. Tényállási adatok

A Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. azon fejlesztési elképzeléseit, melyek szerint a
Bionikai Innovációs Központot és a hozzä kapcsolódó Innovációs Parkot Józsefuárosban kívánja
létrelrozni az onkoľnrárryzatunlĺ felé jelezte. Ezen elképzelések a Képviselő-testület 2012. július 19-én
és a20L3. november 06-án taľtott ülésén is ismertetésre keriiltek.

Józsefuáľos fejlődésének alapvető lrźnya a kiilönböző fejlesĺési és rehabilitációs koncepciókban
foglaltak megvalósítása, a kerületi stľatégia a tudás és kultura a|apű gazdaságfejlesztés, melyek
eredményeképpen a kulturális gazdasźę és a vonzerőgazdaság szerep|őinek jelenléte eľősödik, és ezen
keľesztül jelentős szímú munkahely kialakítását segíti elő. Önkoľmányzaticé|tovźlbbá,hogy a kerület
köĺeriiletei és épületei megfelelő környezetet jelentsenek a megújuló kerület társadalmĹgazdasáryi
változásainak, az épített környezet minőségi megújítĺása, vonzó, korszerű, igényes és fenntaľtható
lakókörnyezet léhehozása.
Jövőkép egy tudásalapú, egyúttal népszenĺ, toleráns kerület kialakítĺísa, mely fejlesztésekkel a kertilet
gazdasźtgi - társadalmi helyzete eľősödik, a fővárosi stiítusa emelkedik és egyúttal a jelentkező
társadalmi problémák oldását cé|ozzźk.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetés - v.A döntés céIjao pénzĺigyi hatása

Mindezek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő.testiiletet, hogy értsen egyet a Bionikai Innovációs
Központ Nonprofit Kft. azon elképzelésével, hogy a Bionikai Innovációs Központot és a hozzźt
kapcsolódó Innovációs Parkot Józsefuáros területén hozza létre, mely a kerület fejlődése
szempontjából, munkahely teľemtő jellegére tekintettel is fontos, illeszkedik az onkormányzat hosszú
távú fej lesztési célj aihoz.

A döntés pénzigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Magyarorszźry he|yi önkormányzatairól sző|ó 2011. évi CLXxKx. töľvény (Mötv.) 23.$ (5)
bekezdés 5. pontja szerint a keriileti önkormányzati feladat különösen a helyi településrendezése,
településfejlesztése. Mindezek a|apjźtn a Képviselő-testtilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 5.
pontján és a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremazalźbbihatározati javaslatelfogadását

Határozatijavaslat

A Képvisető-testület úgy dönt' hogy

1. egyetért a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Koľlátolt Felelősségű Tĺársaság azon
elképzelésével, mely szerint a Kormány 1493/2012. (xI.13.) és az azt módosító 20||120|3.
(Xn.29.) Korm. határozatétban foglalt a Bionikai Innovációs Központot és az aÍlhoz kapcsolódó
Innovációs Parkot Józsefuáros közigazgatźlsi területén kívźnja létre hozri, tekinteffel arra, hogy
keľület fejlődése szempontjából illeszkeđik az onkorm źnyzathosszú távú fejlesztési céljaihoz.

Felelős: Polgármester
Hatźridó: 2014, mźrcius 05.
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2. felkéri a Polgármestert, hogy hatátozatban foglaltakľó|tájékoztassa a Bionikai Innovációs
Központ Nonprofit Kft .-t.

Felelős: Polgáľmester

Hatĺáridő: 201'4. mźtrcius 05.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest, 2014. március 05.
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