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Készült Budapest Főváros VIII. keľĺiletJozsefvźrosi ÖnkormányzatKépviselő-testĹilet
2016. ápľilis 2|-én (csütöľtök) 9.00 órakor a Józsefuĺĺľosi Polgármesteri HivatalIII. emelet

3 0 0 - a s tár gy alőj áb an me glartott 1. ľ en dkívü li ülé s érő l

\ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
84t2016. (Iv.21.) 3IGEN 11 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogł nem fogadja el dr. Erőss Góbor sĹirgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Kezdeményezés az orczy-kertÍ (Ludovika Campus) beruhdzús
terveínek nyilvánossógra hozatala, a tervekről folytatott konzultúció, valamint a
fa kiv úg ús o k fe lfiig g e s zt é s e é r de ké b e n,, c ím{Í e l ő t e rj e s zt é s é t v e gy é k nap ir e ndr e.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls xÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc s zÜrSÉGE S
HeľÁRoza.ľ:
85t2016. (Iv.21.) 3IGEN 10 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy nem fogadja el Jakabfi Tamás sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Iavaslat fellebbezés benyújtúsáľa az orczy-kertí fiźk kivdgdsa
iigyé b e n', c ímű el ő t erj e s zt é s é t v e gy ék napir endr e.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN t o rÉpvIsEro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
86t2016. (Iv.21.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté sürgősségi napirendi
javas|atát, mely szerint az 5. napirendi pontkénttargya|jfü meg a,,Tájékoztatő a Ludovika
C ampus sal kap csolatb an'' címri táj éko ztatőt.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
87/2016. (Iv.21.) ĺ.6IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy elfogađja dr. Kocsis Máté módosító javaslatát, mely
szeľint l. napirendi pontként targya|jek a ,,Javaslat a bölcsődei ágazatban dolgozók
béľrendezésére'' című előteriesztést.



SZAYAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATAR o Z AT:ľrIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ s zóľo g e s Éc s zÜrs ÉcBs
H.q.ľa.Roz,q.ľ:
88tf0|'6. (Iv.21.) 13IGEN 1 NEM zrĺprozrooÁss,ł.r,

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend

1. Javaslatabölcsődeiágazatbandolgozókbéľľendezéséľe
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a káptalanfüľedi gyeľmeküdiilő fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozata|árz
(írásbeli előterj eszté s, p otKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

3. Javaslat tinkoľmányzati tulajdonű gazdasági táľsaságokat éľintő tulajdonosi
dti ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis I|ĺ4áté - polgármester

4. Javaslat a Rezső tér egy részének átnevezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Tájékoztató a Ludovika Campussal kapcsolatban
(szóbeli tźĄékoztatő)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Ilĺ4áté - polgármester

Napiľend 1. pontja
Javaslat a b tilcs ő de i ágazatb an dol gozĺók b éľľend ezés ére
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZoToB B s Éc szÜrs ÉcBs
HATÁROZAT:
8gĺf016. (Iv.21.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-tęstület dr. Kocsis Máté tigyľendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a

,,Javaslat a btilcsődei ágazatban dolgozĺik béľľendezéséľe'' címrĺ napiľend tárgyalása soľán
hozzászőIási jogot ad Véghné Vitáris Szilviĺínak, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezet VIII.
Al ap szerve zete titktn źnak.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATHIZAT AL:ľrI Z Vĺnqo s ÍľBrľ szóron g s Éc s zÜr sÉcB s
HATAROZAT:
90/2016. (rV.21.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testiilet úgy dĺint' hogy

l. a) a Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartoző, a
koza|ka|mazotti bértabla A-E fizetési osztályokba sorolt kozalkalmazottak tészére
önkormányzati keresetkiegészítést biztosít bénendezésük érdekében 2016. május 01.
ĺapj átő| határ o zat|an időre.

b) u a) pontban foglaltakra 2016. évben I9.75I,8 e Ft-ot bizosít az áItalźnos tartalék
terhére és ęzért az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános
tartalékon be|i| az általános íarta\ék e|őiźnyzatátő| 19.75|,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím mfüĺjdési finanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támoeatásként
folyósítotttiímogatáskiutalásae|(5irttnyzatára.

c) a Jőzsefuĺĺrosi Egyesített Bolcsődék 40|00-02 cím miiködési ťrnanszírozźsí bevételen
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetésí szétm|źn történő
jováírása e|őirényzatát 19.75I,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - töľvényi illetmények _
e|őirźnyzatźi 15.552,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájźrulźsi
adó előiranyzatát 4.199,2 e Ft-tal megemeli.

d) az a) pontban foglaltakľa hatźrozatLarĺ időre 2017. évtőI e|őzetes és taľtós működési
kötelezettséget váIIaI évente kifizetói jarulékokkal egyĹitt 33.860,2 e Ft összegben az
onkoľmán yzat sajéú bevételei terhére.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 201'6. áptíIís 2l.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatfuozatban foglaltakat a 2016. költségvetésről szóló
ľendelet kĺjvetkező módosításánál, valamint a 20|7. évi és az azt követő évek
költségvetésének teľvezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása, valamint a20|7. és az azt követő
évek ktiltségvetésének tervezése

3. felkéri a lőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a határozat |. pontjában foglalt
keresetkiegészítés megźilapításáva| kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelő s : Józsefu árosi Egyesített B ölcsődék v ezetőj e
Hatáľidő: 2016. ápľilis 30.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gáůtatási |JgyosztáIy,
Pénzĺi gyi Ügyosztáty, J őzs efv áro s i E gyesített B ölcs ő dék



Napirend 2. pontja
Javaslat a káptalanfüredi gyeľmeküdülő fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesaés, póľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|lĺ.áté - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) ZATALHOZ ľłrNo s ÍTBTT S ZoTo B B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
9Ít20t6. (Iv.21.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. (széI<hely: 8200 Veszprém, Külső-
kádártai út 5., ađőszám: 24I|8716-2-19) iýabb sportfejlesztési programot adjon be
látvány-csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996. évi
LXXK. törvényben foglaltak szerint, amely tartalmazzaalőzsefvźrosi onkormtnyzat
tulajdonában lévő káptalanfiiredi gyermektábor teľületén (hľsz.: 0II4l5)
megvalósítandó, korábban a Képviselő-testiilet 238/2015. cKI.05.) számu
hatźrozatábanelfogadottProgľamsikeresťtnanszírozását.

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. ápľilis 21.

f. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti sportfejlesztési pľogram
beĺýjtásźhoz és megvalósításźůloz szükséges megállapodások, dokumentumok
aLáírására.

Felelős : polgĺírmester
Hatĺĺridő: a Progľam megvalósításának vége

3. előzetesen hozzájáłu| allhoz' hogy a Veszprém Handball Team Zrt. á|ta| benffitott, ľ.
ütemre vonatkozó sportfejlesztési kérelem sikeľes e|bírá|ása esetén - a taľsasági adóról
és osztalékadóról sző|ő |996. évi LXXXI törvény 22lC. $ (6) bekezdése alapjan _ a
Budapest Jőzsefvźltosi onkoľmtnyzat L<lzźrőIagos tuIajdonában lévő Balatona1mádi
(Káptalanflired), Somfa u. |. szám alatti ingatlanra (hĺsz. 0II4/5) 15 év időtartamra _
a benlhtnás üzembe helyezését kĺjvető 30 napon belül _ a Magyar Allam javfua _ a
megnövekedett beruhźr;ási értékÍe vonatkozőan _ az íngat|aĺĺ-nyilvántaľtásba az
igénybe vett adókedvezmény méľtékéig j eLzáIogtrog keľĹiljcin bejegyzésre.

Felelős: polgáľmester
Hattnidő: 2016. április 2 1 .

4. a) egytittmfüödési megállapodást köt a Veszprém Handball Team Zrt'-vęI (székhely:
8200 Veszprém, Kiilső-kádártaiút 5., cégjegyzékszźlm: Cg.19-10-500280) ateljes
Program sikeres megvalósít ása cé|jábő|.

b) a hatĺírozat3. pontja a|apjźn elfogadja az előteľjesztés |. számu mellékletét képezo
Együttmúködési Megállapodást és felkéri a polgármestert annak a|áitásźra.



c) fe|hata|mazza a polgármestert az esetlegesen felmerülő Együttműködési
Megállapodás módosítások, illetve az Egyútműkodési Megállapodásban foglalt
jogosultságokkal kapcsolatos dokumentumok, megállapodások aláírásźłra,
amennyiben az rrem érint önkormányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott
nregállapodás elerrreirrek léllyeges taľtalľf ľródosításáĹ.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a)-b) pont esetében 2016. áprí|is 21., c) pont esetében az esetleges

módosítások esetén

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városépítészetĺ Ügyosztá|y, Rév8 Zrt.

Napirend 3. pontja
Javaslat iinkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat éľintő
tulaj dono si döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté - polgármester

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrIZ unĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
92ĺ2016. (IV.21.) 0 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL14IGEN

A Képviselő-testület, mint a Józsęfuaĺosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kcjzhasznú Nonprofit
Kft., a Józsefuaľos Közbiztonságáért és KĺjztisztasźryáértSzo|gáItatő Egyszemélyes Nonprofit
Kft., valamint a Józsefuáros Közösségeiéľt NonpľoťÍ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogkĺlrében úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatáľozat 1. szźlmű mellékletét képező, a Józsefuárosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság 2015. december 31.
fordulónapra elkészítętt vagyonméľleg- és vagyonl ę|táľ tervezetét.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđo : 20 | 6. apn|is 2| .

2. elfogadja ahatfuozat 2. szźlmt mellékletét képező, a Jőzsefvźtros Közbiztonsźęáért és
Koztisztaságáért Szolgźitatő Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó tiírsaság 20|5.
december 31. fordulónapÍa elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltźr tervezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

3. elfogadja a határozat 3. sztmű męllékletét képező, a Jőzsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt., mint átvęvő és mint beolvadással létrejövő jogutód társaság 20|5. đecember
3 1 -i fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltaľ -tew ezętęit.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 20I 6. április 2| .



4' elfogadja ahatározat4. szźlmu mellékletét képező egyesülési szeruóđést és felkéľi az
egyesüléssel érintett gazdaságitársaságok tĺgyvezetését annak a|áfuástlra.

Felelős: Józsefuarosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonproťrt Kft. igyvezetője,
Józsefuaros Közbiztonságáért és Końisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Jőzsefvźtros Közösségeiét Nonprofit Zrt.
Igazgatőság elnoke

Hataľidő: 2016. ápľilis 21.

5. elfogadja ahatározat 5. szźtmu mellékletét képező egységes szerkezetu aIapszabáIyt és
felhata|mazzaapo|gźrmesteľtannakaláírásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
IJatáĺiđó: 20I 6. ápľilis 2 1 .

6. az egyesülés során szfüséges cégjogi intézkedések megtételéľe a Józsefuáros
Közösségeiért Nonpro fit Zĺt.-t jelöli ki.

F el el ő s : Jó z sefu áro s Kö zö s s é g ei ért Nonpr oťĺt Zrt. Igazgatő sźlg elnĺĺke
Határidő: 2016. ápľilis 21.

7 ' a IO82 Budapest, Haľminckęttesek tere 2. fszt' 2, szám a|atti 35635l0lV35 helyrajzi
szźĺní ingatlant az önkoľmányzatkor|ćúozottan forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve,
ań. iz|eti vagyonná átminősíti, egyúttal felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t,
valamint a lőzsefvź.ľos Közĺjsségeiért Nonproťlt Zrt.-t, hogy az ingatlan átaďźs-átvételéről
gondoskodjanak.

Felelős : Józsęfu áro s Közös ségeiért Nonpr ofit Zrt. Igazgatőság elncike
Józs efü áro s i G azdá|kodás i Kö zp o nt. Zrt. Igazgatő ság elnöke

Hatfuiđő 2016. ápľilis 2T., źftadás-źńvétel határideje 2016. április 30.

8. a hatźĺrozat 7. pontjźra tekintettel a lőzsęfváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel a
1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt.2. tźlrgyźlban kötött hasznáIati megállapodást is
módosítja, és felkéri a polgáľmesteľt a módosított megállapodás a|áírźsźra.

Felelős: polgármester
Hatźńdő: 201' 6. áptilis f| .

9. felkéri a Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit Kft.
igyvezetojét, hogy a kozszo|gá|tatási szerzóđés szerinti támogatás időaľányos
felhasznáIás ával kap c so 1 ato s el számo lás át ké szítse el.

Felelős: Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtilteteséért KöńasznuNonprofit Kft. ügyvezetője
}Jataridő: 20l6.július 3 1 .



10. felkéľi a Jőzsefváros Közĺjsségeiért Nonprof,rt ZÍt.-t, hogy az átalakulásra és a
hatźtrozat 7., 8' pontjaira tekintettel módosított üzleti tervét, és módosított közszolgáItatási
szerző dését terj es sze a Képvi selő -testület elé.

Fclclő s : Józsefu aro s K<iz<i ssé geiért Nonpr ofit Zrt. Igazgatő sttg elnöke
Hataĺidő: 20l6.június 30.

A92120ĺ6. (Iv.21.) számrĺ határozat mellékleteĺt a kivonat1. sz. melléklete tarta|mazza.

A diintés végrehajtásált végző szervezeti.egység: Gazdálkodási Üryosztáiy, Pénzügyi
Ügyosztály, Jrózsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Ktizhasznú Nonpľofit Kft.'
Józsefuáros Kiizbiztonságáéľt és Kiiztisztaságáért Szo|gźitatő Egyszemélyes Nonprofĺt
Kft., Jĺózsefváľos Kiiztisségeiéľt NonproťltZrt., Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz xÉpvIsprŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz lĺľlĺo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos rÉpvIsEr,Ő.ľnsľtir,nľn t4 IGEN, 0 NEM' 3
TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERt]LET ĺózsBľvÁRoSI oľxomłÁNyzĺ,ľ xÉpvlsnĺ,o
TESTtiLEľÉľľr Í0D0I6. (Iv.21.) oľronľĺÁI{YZATI RENDELETÉT A
BUDAPEST JóZsEF.vÁRosI oľxonľĺÁNYZAT vAGYoNÁnól És va.cyoľ
FELETTI TULAJDONOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoLo 66t2012. (KI.13.)
oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MŐDosÍľÁsÁnol

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető

A ľendelet kihĺrdetésétvégziz Szeľvezési és Képvĺselői lroda

Napiľend 4. pontja
Javaslat a Rezső tér egy ľészének átnevezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll;4láté - polgármester

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATH)ZAT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrs Écps
HATAROZAT:
9312016. (rV.21.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet Egry Attila ügyľendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a ,,Javaslat a
Rezső tér egy részének átnevezéséľe'' címú napirend térgyalésa során hozzásző|ási jogot ađ
Szenes Andrea részére.



1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELÓ
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ H,ĺn'ĺo s Íľpľľ s zoľo g e s Éc szÜr s Écps
H,q'ľÁRoz,ą.ľ:
94/201'6. (Iv.21.) 14IGEN 1NEM z ľĺ.nľózrouÁssa'r-

A Képviselő-testĹilet ĺlgy ĺlönt, hclgy elfogadja dr. Ferencz orsolya módosító javaslatát, mely
szeľint javasoljak a Fővaĺosi onkormanyzatnak,lrcgy az a tér rész, amelyiken a Magyarok
Nagyasszonya templom áll, kapja meg az eredeti nevét Magyarok Nagyasszonya téľként,
továbbá a templom faléravagy a közterületre a Józsefuáľosi Önkormźnyzat saját költségén
helyezzeĺ el Rudolf főherceg és adománya emlékére és tiszteletére egy emléktáblát.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN tz rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
95ĺ20|6. (Iv.21.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy elfogadja Egry Attila módosító javas|atźi, mely szeľint a
keretĺisszeget 1 millió Ft-ra emeljék.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
9612016. (Iv.21.) ĺ.7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy a Rezső tér nyugati I2.6OO,,,'-es részének (ahatźrozat
melléklete szerint) Szenes Iv źn téĺĺ.é történő átnevezését támogatj a.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő : 20| 6. ápriIís 21.

A96l2016.(Iv.21.) számú határozat mellék|etét a kivonat 2. sz. mellék|ete tarta|mazza.

A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városépítészeti Ügyosztáiy

1ZAVAZASNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z vnĺo s ÍľBTT SZóToB B sÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
g7l2016.(Iv.21.) 14IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső tér keleti részének Magyaľok Nagyasszonya
térré történ ő źúnev ezését tźtmo gatj a.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. ápn|is 2|.

A dtintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Városépítészeti Üryo sztáiy



1ZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnqo s Íľpľľ szóro g g sÉc szÜr sÉcps
Hel,łRoz,ą.ľ:
98/20ĺ.6. (IV.21.) 16IGEN 0 NEM r ľ,q.nľózrolÁssar,

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Rezső téľen elhelyezkedő templom fa|ára Rudolf
főherceg emlékéľe emléktáblát állít.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. április 21.

A diintés végrehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég: Váľos építószeti Ügyo sztály

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺ o s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE s
HATAROZAT:
99ĺ2016. (Iv.21.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

l. felkéri a polgármestert, hogy a 96-9712016. (IV.21.) számű képviselő-testületi
hatáĺozatok szerinti kezdeményezéSt kĹildje meg a Főpolgármester részére.

Felelős: polgármester
Hatariďő 20| 6. április 2 1 .

2. felkéri a polgáľmestert a Fővárosi K<izgýlés támogatő dĺjntése esetén a telekalakítási
e|jáĺás és ahozzá kapcsolódó beszerzési e|jarás lefolyatásríľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: Fővaľosi Közgýlés tźtmogatő döntését követően

3. a) a 96-981201'6. (Iv.zI') számú képviselő-testületi hattrozatokban foglaltak és a
közteľiilet átnevezése kapcsán éľintett cégek felmeriilő kĺiltségeinek megtéľítésére
kérelem a|apjźn 1.000,0 e Ft-ot biaosít tiĺmogatás formájábarlönként vállalt fęladatként.

b) a, a) pontban foglaltak miaÍt az Önkoľmányzat kiadás ||404-02 cím dologi
előirźnyzataÍő| _ kötelező feladat - 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a I|105 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - mfüödési célú támogatások á||amhaztartáson kíviilre e|őirźnyzatźra

c) felkéri a polgrĺrmestert, hogy a 2016. évi kclltségvetésről szóló rendelet k<jvetkező
módosításáná| a hatáĺozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
}Jatáridő: a) és b) pontok esetében 2016. április 2I., c) pont esetében a 2016. évi
költségvetés k<jvetkező módosítása



4. felkéri a Yćrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Főváľosi Kozgyrĺlés támogató

döntése esetén megtöľténő kozterület átnevezés kapcsán az érintett cégek felmerülő
költségeire benýjtott támogatási igényre vonatkozó szerzođések megkötésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. decembeľ 31.

A d ö ntés vé grehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g : Váro s ép ítészeti Ü gyo sztály

Napiľend 5. pontja
T ájékoztató a Lu d ovika C amp us s al kap csolatb an
(szóbeli tájékoztatő)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis lll4źLté _ polgármesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 12 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZ^THIZATALHoZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
FIATAROZAT:
100t2016. (IV.21.) 9IGEN 3 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület Soós Gycirgy Ĺigyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy

,,Tájékoztató a Ludovĺka Campussal kapcsolatban'' címti tájékoztatő vittlját|ezáĺja.

Kmf.

Danada.Rimán Edina
Jegyzo

taľtós távollétében
dľ. Mészár Erika s.k.

aljegyzo

A jegyzőki]nyvi kivonat hiteles:

$.r"4.
Bodnaľ Gabriella

Szervezési és Képviselői Iľoda

Dľ. Kocsis Máté s. k.
polgĺĺrmester

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:

.--: , lt /:
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Fazekasné |ĄrgaLivia
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintéző
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