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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testü let és Szervei Szervezeti és Működés i Szabályzatáról szóló 28/20 12.
(VIl.2.) önkormányzati rendelet 37.§ (4) bekezdésében foglaltak értel mében a Képvise l ő
testület által hozott határozatok végrehajtásának állásáról, a lejárt határidej ű határozatok
végrehajtásáról jelen el őte rj esztés mellékletét képező táblázatban fog laltak szerint adok
tájékoztatást.

Budapest, 201 6. november 8.

Hajdu László
polgármester

Melléklet:
Táblázat a lejárt

határidejű

határozatok végrehaj tásáról
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ts uaapesi r ovaros A v . Keru1e1 1<.aK.ospaiota, t"'estuJne1y, UJpa1ota
Önkormányzatának Képv i sel ő-testi.il ete úgy dönt, hogy a Magyar
Vöröskereszt Budapest rőváros i Szervezet számára 1.000.000-Ft m ű ködés i
támogatást biztosít, amelyet a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros i
Szervezet Észak-pesti Régió XV. kerületi Szervezetének m ű ködés i A támogatási szerződés 131/2016. számon 20 16. május 17kiadásainak finanszírozására fordíthat 20 16. január I. és 2016. december 3 1. én megkötésre került, az utalás a szerződés nek megfelelően
Y.3. között terj ed ő id őszakba n . A támogatás az alábbiakra kerül fel használásra:
teljesült.

20 16

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új palota A támogatási sze rződés 13l/2016. számon 20 16. máj us 17Önkormányzatának Képvi selő-testül ete felkéri a polgármestert, hogy a én megkötésre került, az utalás a szerződésnek megfelelően
Y .3. támogatási szerződ ést a fentiek alapján kösse meg.
teljesült.
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Önkormányzatának Képv i se l ő-testü l ete úgy dönt, hogy a Csomópont
Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület számára 3.810.000-Ft
müködés i támogatást biztos ít a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Rákospalota, Újpalota, Pestújhely Képv ise l ő-testü l eté nek a
20 16. évi köl tségvetés rő l szóló 5/20 16. (11.29. ) önkormányzati rendelete 3.2
melléklet „M űködési célú támogatások ÁHT-n kívülre" soron az Egyesületek
támogatása számára elkülön ített cél el ő irányzat terhére.
Az összeg 20 16. január 1. és 20 16. december 31. között te1jedő időszakban
Y.3. használható fel. A támogatás az alábbi kiadásokra fordítható:

A határozatot a Képvisel ő-testület 358/2016. (V.3 1.) szám ú
határozatával módosította. A 358/201 6. számú határozat
végrehajtásra került, a támogatás i szerződést határi dőben
megkötöttük, a kapcsolódó utalás is teljesült.

A határozatot a Képviselő-testü l et 358/201 6. (V.31 .) számú
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Új palota határozatáva l módosította. A 358/201 6. számú határozat
Önkormányzatának Képvi se l ő-testül ete felkéri a polgármestert, hogy a végrehajtásra került, a támogatási szerződés t határidőben
V.3. támogatási szerződést kösse meg.
megkötöttük, a kapcsolódó utalás is teljesült.
Önkormányzatának Képviselő-testül ete - a KKB 165/20 16. (IV.26 .) számú
határozatában foglaltak fi gyelembevételével - úgy dönt, hogy a civil
szervezetek programjainak támogatására ki í1t 20 16. évi pályázaton az
5/20 16. (11.29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében fogla lt civil
szervezetek pályázati kerete terhére, összesen 5.1 80.000-rt összegben az A támogatási szerződések 250-265/20 16. szerződésszámon
alábbi alapítványok programj ait támogatja. A támogatás összege 2016. 20 16. június 10- július 4. között aláírásra kerültek. Minden
január 1. és 20 16. december 3 1. között i i d őszak ban használható fel. Az szerződés esetében a támogatás i összeg átutalása a
V.3. elszámolás határideje: 20 17. jan uár 3 1.
szerződés szerint teljesül t.
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Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Ujpalota
Önkormányzatának Képviselö-testülete - a KKB 165/20 16. (1V.26.) számú
határo1:atába n foglaltak fi gyelembevételével - úgy dönt. hogy a civi l
szervezetek programjai nak támogatására ki írt 20 16. évi pá lyázaton az alábbi
alapítványok progrnmjait nem támogatja:
Szervezet Felhasználási cél
1. Gondoskodás Gyermekein kért Alapítvány "É letünk értel me" sú lyosan és
halmozollan sérül t ellátotlak helyzete ma Magyarországon konferencia
Az érintettek értesítésre a dö ntésrő l

h atá ri dőben

megtörtént.

A támogatási szerződések 250-265/201 6. szcrződésszámon
Budapest Fövú ros XV. kerület Rákospa lota, Pestújhe ly, LJjpalota 201 6. jú nius 10- jú lius 4. között alfü üsra kerültek. Minden
Önko rmányzatának Képviselö-testülete felké ri a polgármestert, hogy a sze rződés esetében a támogatás i összeg átuta lása a
20 16 V.3. nyertes programokra vonatkozó támogatási szerzödéseket kösse meg.
szerződés szerint tcljesüll.
Önkormányzatának Képvise l ő-testül ete úgy dönt. hogy 302/20 16. (V. 3.) ök.
számú határozatát a CORTEX Ala pítvány az Agysérültek Rc habilitüciójáén
támogatott célja vonatkozásában, a határozat egyéb rendel kezései
változatlanul hagyásával a következők szerint módosítja:
zervezet Támogatoll fe lhasználás i cél Összeg
CORT EX Alapítvány az Agysérültek Rehabi litációjáért a 10. alkalommal
megrendezésre ker ü lő „Móri Karika„ kerékpárt úrún vn ló részvétel és pár A támogatási szerződés 2016. június 10-én megkötésre
20 16 V.3 1. napos Móron va ló ta rtózkodás költségei, va lami nt pár napos őszi
kerül t, a támogatás összegét határidöben átutaltuk.
Önkormányzatá nak K épv i se l ő-tes tü lete úgy dönt, hogy a 300/20 16. (V. 3.)
ök. szám ú határozatát a köve tkezők szerint módosítja: ., a Csomópont
Tehetségk utató és Tchetséggonuozó Egyes ül et SZé\mára 3.000.000-Ft
müködési támogatást biztosít a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormünyzat Rákos palota-Újpa lota. Pestújhe ly Képv i sel ő-tes tül etének a
20 16. évi kö ltségvetésről szóló 5/20 16. ( 11.29.) önkormányzati rendelete 3.2
mell éklet •. Müködési célú tá mogatások ÁI IT-n kív ülre„ soron az Egyes ületek
támogatása számára elkü lönítell célel őirá nyzat terhére.
Az összeg 20 16. január 1. és 20 16. december 31. között te1jedü időszak ban
használható fel. A tá mogatás az alábbi kiadásokra fordítható:
A támogatási szerLödés 2016. június 22-én megkötésre
20 16 V.31 . - rezsi költségek
kerü lt. a támoga tás összegét ha táridőben átutaltuk.
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l3udapest Fővá ros XV. kerület Rákospal ota, Pestújhely, Új palota
Önkormányzatának Képviselö-tcstli lctc úgy dönt, hogy a 2/47-1 23/20 16.
iktatószámú elő te 1:jesztés / mell ék lete szeri nt i tartalommal jóváhagyja a
Gazdasági Müköcl tetés i Központ ( 1158 Buda pest, J\cly Endre u. 31 -33.) és a
Szi ltop Oktatási Nonpro lit Közhasznú Kn. (20 11 11udakalász, Crdöluít u.
84.) közölt i bérl eti szerződést. A bérieti szerzödés 20 16. szeptem ber 1.
napjától 202 1. jún ius 30. napjúig t e rjed ő iclösz.akrn vonatkozik. Felkéri a
GMK-t, hogy Sziltop Oktatás i Nonp ro fi t Közhasznú Kft-vc l a bérleti
20 16 V1.28. SL.crzödést kösse meg.
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Budapest Főváros XV . kerület Rákos palota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Képv i selő- testlilete le lhata lmazza a polgármestert, hogy
az egyeztető túrgya lúsok le/.árását k övetően az cgyüttmüködés i megáll apodás A szerződés szövege elkészült, aláírása 20 16. aguszt us 8-án
20 16 Vl.28. szövegét készíttesse el és a végleges megál lapodást ír:ja alá.
megtörtént.
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1:udapest Főváros XV. kerület Rákos pal ota, Pestújhely, Újpalota Az új kutyafuttatók létrehozásának vizsgálatára vonatkozó
Onkonnányza tának K é p v i se l ő-tes tül ete , a kerületben élő kutyás és nem tájékoztató a képvisclö-testlilet október 4-i ülésére
kutyás lakók érdekeit egyaránt fi gyelembe véve, !e lkéri a polgármestert, hogy betei:jesztésre került.
20 16 Vl.28. vizsgá ltassa meg új kutya futt atók létrehozásának l e hetősége i t.
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Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának K é p viselő-testülete, a kerületben é l ő kutyás és nem
.
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kutyas lakok erdeke1t egyara nt l1gyelembe vcve. lel ken a polgarmestert
„ ..
vizsga Itassa meg, hogy keruletszerte hol van, cs hol lenne meg cclszcru u1
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kutyapi szok gyuJ!O szemeteseket k1 hclyezn1 , tovabba azt 1s, hogy a
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REPSZO LG Környezetgazdalkodas1 es Foglal koztatas1 Nonprol11 Közhasznu
Kll . alá tartozó kutyapiszok l'el szedésére használatos 7.acskó tárolók milyen
20 16 Vl.28 . gyn koriságga l kerülnek fe ltöltésre.
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Budapest 1-'öv{1ros XV. kerü let Rákospalota, Pestt'.1jhely, Új palota
Önkormányzatának
K épv i se l ő-testüle te
relkéri
a
polgármestert, A tárgyalások e l kezdőd tek, a megtett l épések rő l tájékoztató
kezdeményezzen tárgya lásokat a lehetséges együ ttm üköd ésről (gazdaképzés, készült a 2016. évi októberi K épvi sel ő-testület i ülésre.
20 16 Vl.28. menhely) a Kutyáso k a XV. kerü letért c ivi l szervezettel.
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Budapest Főváros XV . kerü let Rákospa lota. Pestújhely. Újpal oln
Önko rmányzatának Ké pvi se l ő-1es tüle1e úgy dönt, hogy a Micimackó t\ z ál láshelyek számának megemelése 2016 . augusztus !Óvodában ( 11 56 Budapest, Kontyfa utca 5.) 2016. augusztus l-j étől az jé től megtörtént, az intézményi a döntés megküldéséve l
2016 Vl.28. óvodapedagógus i állás helyek számát 18-ról 19-re növeli .
értesítcllük.
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Budapest Fő város XV . kerül et Rákospa lota, Pestújhely. Újpalota
Önkormányzatának Képvi se l ő-testü let e úgy elönt. hogy a XV . kerü leti
intézményi közétkeztetés bi ztosítását ellátó szolgáltató kiválasztására kiírásra
kerül ő közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes aj ánl attevőjé ve l
megköte ndő
szolgáltatás i szerzödésböl adódó intézményi többlet Az intézményi többlet linanszírozás pénzügyi fedezete a
Vlll.1 6 finanszírozás pénzügyi fedezetét 68 .8 12. 782,- Ft összegben biztosítja a 20 16. 20 16. évi költségvetés Ill . módosításában e l őte1jesztésre és
évi költségvetésben a Szabadon !Clhaszná lhaló maradvány ta rtalék terhére. jóváhagyásra kerü lt. .
20 16

444

13udapest Főváros XV . kerület Rákos palota. Pestújhely. Újpalota
Önkormányzatának Képvi se lő-testül et e úgy dönt. hogy <11. elöte1:jesztésben
foglaltakat tudomásul véve. fe lhatalmazza a polgármestert, a Budapest XV.
Vlll.l 6 kerületi közétkeztetési és tálalókonyha fejl esztési IC!adatok ellátása tárgyú
A sze rződés aláírúsra kerül t 20 16. augusztus 18-án.
vállalkozás i szerződés aláírására.
20 16
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Önkormányzatának Kép v i se l ő-testül ete t'.1 gy dön t, a 246/20 16.(V .3. ) ök.
számú határozatát az alábbiak szerint módos ítja:
felkéri a polgármestert. hogy a Gazdasági. Müködtetési Központtal a
Száraznád Által ános Isko la, Szak iskola, Speciá li s Szakiskola és 17ejl esztö
Ne velés-Oktatást Végző Iskola iskolaépületében az átadás-átvételhez
szükséges - a Szent János Katol ikus Általános Iskola igazgatój úval
egyeztetett - fe lújítási munkálatoknt 21.7 14.000,- forin t összegben
végeztesse el, melyhez az eredetileg biztosított 18.539. 000,- Ft összegC1
e l ői rányzat 3.1 75.000,- rt-tal tö rtén ő megemelését biztosítj a. Az e l őirányza t
emelés pénzügyi fedezetét az intézmény 2016. évi inínyító szervi müködési t\z e l ő irányzat emelés pénzügyi fedezete átcsoportosítássnl
le lhnlrn ozús i célú
támogatás ra
történ ő a 2016. évi költségvetés Ill. módosításában elötc1jesztésre
célú
támogatásának
a
IX.6. átcsoporlosítúsáva l biztosítja.
és jóvúhagyásra került. .
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[)udapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestl'.1jhely, Új pa lota
Önkormányzatának K é pv ise l ő-test ü l ete úgy dönt, hogy a 332/20 16.(V .31.)
ök. sz. határozatát visszavonja, teki ntettel arra, hogy az Opá l utcai háziorvosi
rende l ő reiúj ításához az „Önkormányzati feladatellátást szolgá ló fejl esztések
támogatásra" kiírt pályázaton az Önkormányzat nem nyerl. A pá lyázaton való
részvételhez elkülönített bruttó 9.073.826,- Ft önrészt a 20 16. évi A pályázati önrész céltartalékba törté nő visszahelyezése a
köl tségvctés 5. számú melléklete Önkormányzatok pályázati önrész 20 16. évi költségvetés 111 . módosításában e l ő te rjesztés re és
IX.6. cél tartalékba visszahelyezi.
jóváhagyásra került
Budapest Főváros XV. kerület Rákospal ota, Pestújhely, Újpa lota
Önkormányzatának Képvisel ő-test ü l ete úgy dönt, hogy a 334/20 16.(V.3 1. )
ök. sz. határozatát vissza vonja, teki ntettel arrn, hogy az "Önkormányzati
fe ladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kíírt pályázaton az
Önkormányzat nem nyert. A pályázaton való részvéte lhez elkülönített bruttó Az e lői rányzat megnevezésébő l a pá lyázati önrész
67 .236.975,- Ft önrész elnevezést a 8 ercsényi Mi klós utca (Wesselényi utca elnevezés a képvi se lő-tes tü let határozatnak m egfel e l ően
Szerencs utca közötti szakasz) fe lújítására biztosított 60.635.000,- Ft + törlésre és a 20 16. évi költségvetés Ill. módosításában
IX.6. 16.37 1.450,- Ft, bruttó 77.006.4 50,- Ft el ő i rányzat megnevezésébő l törli .
el őte1:jesztésre és jóváhagyásra kerü lt..
Ruclapest Főváros XV. kerület Rákospal ota. Pestú,J hely, UJPalota
Önkormányzatának K épv isel ő-testül ete úgy dönt, hogy a Spirálház
biztonságos müködtetésc érdekében szükségessé vá lt víz-csatorna rendszer A támogatási összeg pénzügyi fed ezete a 20 16. évi
felúj ítási költségeihez az önkormányzat tulajdonrészének arányában bruttó költségvetés Ill. módos ításában e l őte1jesztés re és
17. 173 .000,- n támogatást biztosít a Budapest Főváros XV. Kerület jóváhagyásra kerül t. Az aláírt támogatási sze rződ és alapján
Zsóka vár utca 24-26. társasház részére. /\ támogatási összeg 2016. március a Spirálház Víz-, csatornarendszer felújítási költségeihez
IX.6. 3 1. és 20 16. október 3 1. között te1:jed ő id őszakban használható fel. Az
17. 173.000,- Ft támogatás átutalásra kerül t 20 16. 10. 14-é n.
Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota, Pestú1T1eTy, Ujpalota
Önkormányzatának Képvi se lő-tes tül e t e t'.1gy dönt, hogy a 33 0/20 16.(V.31.)
ök. számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az E rd őkerü l ő utca
34. szám alat ti Gondozó l láz felújításához a „Szakosított szoc iális ellátást és
a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények /\ pá lyázati önrész céltartalékba tö rténő visszahelyezése a
fejlesztése és felújítása támogatására" ki írt pályázaton az Önkormányzat nem 20 16. évi költségvetés 111. módosításában e l ő te1j eszt és re és
IX.6 . nyert. A pályázaton való részvételhez elk Ulönítctt bruttó 4.456.4 12,- Ft
jóváhagyásra került. .
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2/47- 153/ b/2016.

szerinti

ta rtalommal

Rákospalota,

önkormányza ti

Pestújhely,

rendeletét

Újpalota

iktatószámú

a

megalkotja
Új palota
2016.

évi Kih irdetésre került 20 16. szeptember 7-én, hatályos 2016.

köl tségvetésrő l szóló 5/ 20 16. ( 11. 29.) önkormányzat i rendelet módosításáról. szeptember 8-tó l.

Budapes t

í-'övá ros

XV.

kerü l et

Rákospalota,

Pestújhely.

Újpalota

Önkormányzatúnak K ép vi se lő-tes t ü l ete a 2/47-155/20 16. i ktatószárnt'r
e l őterj eszt és 4. mellék lete szerint i tarta lommal mega lkotja 19/20 16. ( ... )
önkorm ányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó alapel lútásba
ta rtozó gyermekek napközbeni ellátá a keretében bi ztos ított ét keztet és rő l és
az intézményi térítés díjairól szó ló 5/ 1998. ( Ill . 24.) ök . rendelete K ih irdetésre került 20 16. sz.eptember 12-én, ha tályos 20 16.
19

20 16

IX.6. módosításá ró l.

szeptem ber 13-tól.

B udapest Föváros XV. kerü let Rákospalota, Pestújhely. Újpalota
Képvi se l ő-testülete
mega lkotja
a
2 1120 16.( ... )
Ö nkormányzatának
önkormányzati rendeletét a 13udapest Főváros XV. kerület K ésmárk utca -

R

21

20 16

IX.6.

Rákospa lotai határút - (9 111 5) hrsz. közterü let álta l határol t területének Kihi rdetésre került 2016. szeptem ber 15-én. hatályos 20 16.
K erül eti Ép ítési Szabitlyzatúról.
október 15 -től.
Budapest Fővá ros XV. kerü l et Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota
Önkormú11yza tának K épvi se lö-testülete a 2/4 7- 157/2016. iktatószámú
e l őterj eszt és 1. mell éklete szerinti tartalommal mega lkotja a 20/20 16. ( ... )
önkormányzat i rendeletét az önkormányzat testneve lési és sportlc ladata iról Kihirdetésre kerü lt 20 16. szeptember 12-én. hatályos 20 16.

R

20

20 16

1X .6. szól ó 1/20 14. ( 1.6.) ö nkorm ányzati rendelet módosításáról.

6

szeptember 13- tól.
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464

465

466
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13udapest Fővú ros XV . kerükt Rúkospalota, Pestújhe ly, Újpa lota
Önkormá nyzatúnak Képv i selő-tes tül e te a 369/20 16. (V 1.28.) ök. számú
határozatút akként módosítja, hogy
13 uclapcst Főváros XV. kerükt Rákospalota, Pestújhe ly, Újpal ota
Önkormányzata részt kíván ven111 Budapest Főváros Önkormúnyzat
Kö1.gyü lése által kiírt Tl~ R_ KÖL'. 20 16 városrehabilitációs pá lyázat „13" jel ü
program - közösségi cé lú vú rosrehabil itác iós programok címl'1 pá lyázatán az
érin tett Rákos út menti szakaszhoz kapcsolódó kis teresedések megújításával,
melyek
- a Dessew ffy Arisztid utcai kereszt eződés kiegészítve a Wesselényi utcai A K épvi se l ő-testületi döntésnek m egfelelően a RUP- 15 K ft vc l megkötött 5 19/2016. számú megbízási szerződés
közterülettel a piacig.
módosítúsa 2016. szeptembcr.22-én megtörtént
- a l3e1.eréd.i Pál utca i ke reszt eződés ,
(632/2016 . szerződés szám), a tervezés ennek meg telelően
- a N épfe l ke l ő utca i kereszteződés ,
zaj li k. A november 8-i test ületi ülésre az e l őtc1:jeszt és
- és a Rákos úti szakre nd e l ő d ötti tercsedés,
bete1jesztésrc került.
1X.6. és fe lkéri a polg~trmcs t c rt a púlyázati dokumentác ió elkészíttetésére.

20 16

Budapest Fő város XV. kerü let Rákospa lota, Pestúj hely, Újpalota /\ Képvi se l ő-testü l eti döntésnek megfe l el ően a RUP-15 KIIÖn kormányzatának K ép viselő- tes tül et e felkéri a polgármestert, hogy a RUP- vel megkötött 519/20 16. számú megbízási S7.crzödés
15 1( fi -vc l megkötött 5 19/20 16. szá111 (1 mcgbízúsi sze rződés módosításá nak módosítása 20 16.szeptem ber 22 -én megtörtént
IX.6. érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
(632/201 6.szerződés szám).

20 16

Budapest főváros XV. kerü let Rákos palota, Pestújhely, Új palota
Önkonmí nyza tának Képvi sclö-tcstlikte úgy dönt, hogy (1j köz förgalmú
gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírúsát kezdeményezi az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél Budapest /\ kezdeményezés az OG YÉl-hez 2016 . szeptember 15-én
IX.6. XV . kerlilete vonatkozúsában.
beérkezett.

20 16

Budapest Főváros XV. kerület Rúkospalota, Pestújhely, lJjpalota
Önkormányzatának K é pv i se l ő-tes llil cte úgy dö nt, hogy a 2/4 7- 15 1/20 16.
iktatószámú e l őte1j esztés ' melléklete szerinti tartalommal j óváhagyja a
8udape t Fővá ros XV . kcrüleLi Önkormányza t l·:gé 7.ségLigy i Intézménye
alapító ok iratának módosítását, és fe lkéri a polgármestert, hogy a 3. melléklet
szerinti ta rtalommal adja ki a módosí táso kkal egységes szerkezetbe foglalt
IX.6. alapító okiratot.

7

Az al apító okirat módosítása, va lami nt az egységes
szcrkczetü okirat a Magyar Állarn incstárba 2016 . 09. 2 t-é11
be lett küldve. 2016. 10. 13. napjáva l a MÁK bejegyezte a
módos ítást és megkü ldte az egységes szerkezetü alapító
oki rat hi teles máso latát, melyet az intézményná is
tov<íbbítottu nk.
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468
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Buda pest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestúj he1y, Uj palota
Önkormányzatának K ép vi se l ő-testü l ete megbízza a Gazdasági Müködtetési
Közpo ntot ( 1158 Budapest, Ady Endre utca 3 1-33.). hogy Budapest Főváros
XV. kerület Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye
vonatkozásában csoportos közbeszerzési eljárást folytasson le a Kbt. 29. §
(1) bekezdése szerint, az Önkormányzat nevében és javára, 20 17. január 1IX.6. jétő l 20 18. december 3 1-éig tartó szerződéses id őszak ra.
A szerződés alá írásra került 20 16. szeptember 16-án.

20 16

8udapest Fő város XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új palota
Önkormányzatának Kép vi selő-tes tü l ete fo lhatalmazza a polgá rm estert, hogy
a közbeszerzési elj árás lebonyolítására irányuló, a 2/47-154/20 16.
iktatószámú elöte1j esztés 1. mell éklete szerinti megbízási szerződést a GMKIX.6. val megkösse.
A szerződés alúírásra került 20 16. szeptember 16-án.

2016

8 udapest Főváros XV. kerü let Rákospalota. Pestt"1jhe ly, Újpalota
Önkorm ányzatának Képviselő-testlilete úgy ·dönt, hogy az Új palotai
Református Missziói Egyházközség számára 20.000.000.- f-t támogatást
biztosít, amelyet az új templom építési kiadásai nak finanszírozására fordíthat
20 16. január 1. és 20 16. december 3 1. között t e1jedő időszak ban.
A támogatási összeg a 2016. évi kö ltségvetés ről szó ló 5/2016. (11.29 .)
önkormányzati rendelet Felhalmozási célú támogatás ÁI IT-n kívülre sor
terhére kerü l biztos ítás ra az Újpalotai Relonnátus Missziói Egyházközség
számára. Az elszámolás határid ~j e 20 l 7. január 3 1.
Szerződés megkötés re került 20 16. október 10-é n, a
IX.6. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerzödést kösse meg.
támogatás i összeg átuta lásre került október 17-én.
Budapest Főváros XV. kerület Rákospa lota, Pestúj hely. Ujpalota
Önkormányzatának Kép vi se lő-test ülete úgy dönt, hogy a 8udapest
Rákospa lota Magyarok Nagyasszonya Egyházközség számára S.OOO.OOO.- J7t
támogatást biztosít,
amelyet a templom folújítási
kiadásainak
finan szírozására fordíthat 20 16. január 1. és 2016. december 3 1. között
te1j edő időszakban.

!\ támogatási összeg a 20 16. évi költségvetésről szóló 5/2016. (11.29.)

47 1

20 16

önkormányzati rendelet Fel halmozási cé lú támogatás ÁI !T-n kívülre sor
terhére kerül bi ztosításra a Budapest Rákospalota Magyarok Nagyasszonya
Főpl ébán i a számára. Az e lszámo lás határideje 2017. január 3 1.
Szerződés megkötésre kerü lt 20 16. szeptember 30-án. a
IX .6. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási sze rződés t kösse meg.
támgoatási összeget átutaltuk október 13-án.

8

472

20 16

473

20 16

Budapest főváros XV. kcrli kt Rákospalota, Pestújhely, Újpa lota
Önkormúnyzatának
Képvi se l ő-test ülete
cl l'ogaclj a
a
I' J\ LOTJ\- 15
Rehabi li tác iós és Közroglalk oztatási Közhasznl'.1 Nonpro fit Korl<1! olt
Felelösségü Társasággal '.W 15-bcn megkötött 520/20 15. számú támogatási
szerződés. és az 1026/20 15. számú támogatási S7Cr/Ödés móclo. ítás alapján
rei használt támogatásról sdlló. a 2/47-164/20 16. ikta tószámú e l őter:je ztés 3. A társaság részére a határozat megküldésre került 20 16.
1X .6. számú melléklete szerinti tartalom mal benyújtott elszámolást.
szeptem ber 28-án.
Rudapest főváros XV. kerü let Rákospalota. Pestú.1hely, U.Jlla lota
Önkormányzatának Képviselö-tcstülcte cllogaclja a REAC Sportiskola
Sportegyesület ( 11 52 Budapest, zéehenyi tér 8- 10.) részére 20 16. január 1.
napjától 20 16. jt'1nius 30. napjáig bi ztosított a Czabán Általános Iskol ában
müködö köznevelési tí pusú sporti skoláva l kapcsolatos müködési támogatás
felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszfünolój át 2/47- 163/20 16. J\ sport egyesületet 2016. szeptember 13-án a dön tés
IX.6. iktatószámú clötcr:jesztés 1. mdl ékletc szerint i tartalom mal.
megküldésével értcsítellük.

20 16

Budapest rővcí ros X V. kerül et Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának K épvi se lő-t es tülete úgy dönt, hogy a 2016/2017-es tanév
1. rélévére vonatkozóan a 2016. évi müködés i ki adásokra bruttó 2. 600.000,Ft, azaz Kétmill ió-hats7áze7cr for i111 összegü támogatást biztosít a REJ\C
Sport iskola Sportegyesü let ( 11 52 Budapest, S/échcnyi tér 8-10.) részére
kérelme alapjün a Czabán Álta lános Iskolában müködö közneve lési típusú
sport iskol ával kapcsolatos müködési ki adások fedezésére a 20 16. évi
kö lt s égvetés rő l szóló önkorm ányzati rendel et 3. 1 mellék letében „ M üködési
cé lú pénzeszközátadás Á I IT-n kívül re'' fejezet részben az általános tarta lék
terhére. J\ támogatás összege 20 16. szeptember 1. napj ától 20 16. december
31. napjáig a mü köclési kiadások fedezésére hrts7nálható fel. J\ támogatás
részösszegéből munkabér és jürulékaira (ed ző) 2. 100.000 Ft. sportfelszerelés
vásúrl ására 500.000.- Ft használható rei. A z elszámo l<ís határideje: 20 17.
j anuár 3 1.
J\ z értesítés megküldése 2016. szeptember 13-án
Felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a REAC Sporti skola megt örtént. J\ sze rződ és aláírásra került 20 16. szeptember
1X .6. Sportegyesülettel kötendő támogatási sze rződés t.
22-én. Az átutalás 201 6. október 10-én megtörtént.

474
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20 16

Budapest Föváros XV. ke rület Rákospalota. Pestújhe ly. Újpalota
Önkormányzatának Képvi se lö-tesllilete munkáltatói jogkörében eljárva. a
Budapest Fövúros XV. kerület Rákospa lota. Pestl'.1j hely. Újpalota
Önkormányzat Gazdasági Működ tetés i Központ ( 1158 13udapest. /\dy Endre
utca 3 1-33.) föigazgatói (magasabb vezető) beosztúsúnak ellátására
pályázatot ír ki a 2/47-1 6 1/20 16. iktatószámú elöte1jesztés 1. mellék lete
szerint i tarta lommal, és felkéri a pol gármestert. hogy tegye meg a szükséges
intb kedést a pá l y~tzat i !el hívás kö7.zététele érdekében a Nemzet i
Közigazgatás i Intézel internetes oldalán é az ünkonnúnyza t honlapján,
IX.6. va lamint az l~ l etképek címü kerületi lapban.
/\pályázat i fe lhívást 2016. szeptem ber 19-én könétettük.

2016

Budapest Főváros XV. ke ríil et Rákospa lota. Pestújhely. l)jpalota
Önkormányzatúnak Képviselő-testülete úgy dönt. hogy a XV. kerület 70
IS/avazókörében a 2/47-159/20 16. ik tatószá111 L1 elöte1:jesztés 1. sz{unú
mell ék letben szcreplö szavazatszámláló bizoltsági tagokat. il letve a 2. számú A népszawv .ás lebonyolításra került a jogszabályi keretei-.
1X.6. mell ék letben felsorolt póttagokat választja meg.
között.
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20 16
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2016

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatúnak Ké pviselö-teslli lete felhatalmaZLa a Jogi és Ügyrendi A Jogi és Ügyrendi ílizottsúg a népszavazást megclözöen.
Bizot tságot nz esetlegesen szükséges további szavaza tszám láló bizottsági határidőben megvúlasztolla a szükséges létszámban a
IX.6. tagok megvá lasztás:íra.
szavazatszám láló bizollsági tagokat.
/\ 2016. ok tóber 2. napján megtartott népszavazás
13udapest Fövúros XV. ke rü let Rákospalota. Pestúj hely. LJjpa lota lebonyolításához az önkorn1úny7ati és állami
Önkormányznt{mak Képviselö-tcstülele úgy dönt. hogy a 20 16. október 2. intézményekke l, va lamint az egyéb tulajdonos
napjá ra kitüzött népszava.dis lebonyolítását biztosító szavazóköri he lyiségek intézményekke l megkötésre kerü ltek a helyiséghasználati
müködési költségére Sí'.avazókörönként önkormányzati és állami intézmény szerzödések a testü leti határozatnak 111cglc lclö
esetében bruttó 1O ezer fori nt, egyéb tulajdonos esetében szava1.:ókörönként összegekben. A pénzügyi lcde/.elet a Népszavazás kiadásai
20 ezer fori nt öss/.cgbcn bi7.tosít fedezetet a népszavazásra kapott normatíva. céltartalék terhére biLtosítottuk azzal. hogy a nem állami .
ill ct\C a 2016. évi köl tségvetési rendelet 5. mel léklet népszava;:ás 1-.iadásai. nem önkormúnyzati tulajdonú s1.ava7.óhelyiségek bérleti
1X.6. müködési jell egü címí'.ell ta rt alék te rhére.
díját utólagosan igén) cljlik a 1 1/2016 . ( V1.28.) 1 1 rendelet

2016

13 udapcst Főváros XV. kerület Rákospa lota. Pestújhe ly, Újpalota
Önkormányzatának Képvi se l ő-testü l ete úgy dö nt, hogy a 13udapcst XV.
ke rület Dis1.pol gára Címet Nagy Előd fes tümüvés/ rés1é re
2016. október 23-i ünnepségen a díj átadás megtörtént.
IX.6. adományozza.

480
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2016

1X.6.

,

Önkormányzatának K épvise lö-1cs1ülcte úgy dönt, hogy a 13udapest XV.
kerül et Díszpolgá ra C ímei Vitai A ltila t isztele tbel i kanonok, nyugdíjas
plébános részére adományozza.
2016. október 23-i ünnepségen a díj átadás rnegtönént.
Budapest í-'öváros XV. ker ület Rákospal ota, Pestúj hely, Újpalota
Ö nkormá nyza tának K épvise lö-1es1ülete úgy dönt, hogy a "íludapest XV.

482

2016

IX.6.

kerületi 1956. október 23." Díjat Mészáros Ferenc részére adományozza.
Budapest

í-'öváros

X V.

kerü let

Rákospalota,

Pestújhely,

2016. október 23-i ünnepségen a díj átadás megtörtén t.

Újpalota

Önkormányza tának Ké pv ise l ő-testülete úgy dönt, hogy a "13udapest XV.
4 83

2016

kerül eti 1956. október 23. "
1X .6. adományozza.
Budapest í-'őváros
Önkormányzatának
el őte rjeszt és

XV.

D íjai

Matók

.József részére posztu musz
2016. október 23-i ünnepségen a díj átadás meg1Örlént.

kerület

Rákospalota, Pestújhely, Új palota
K épvi se l ő-t es tülete a 2/-t 7- 1T2120 16. iktatószámú

1. sz. mell éklete szerinti tartalom mal mega lkotja 22/ 20 16. („. )

önkormányzati rendeletét a település i közterület-felügye l etrő l szól ó 34/2000.

R

2016

X.4 .

( IX. 12.) ök. rendelet hatályon kívül helyezésé rő l és az Önkormányzat
jelképei, valam int a Rákospalota, Pestújhely . Új palota név haszná latáró l A rendelet k ihirdetésre kerül t 20 16. ok tóber 10-én, hatályos
szó ló 31 / 1999. (X 1. 1.) ö k. rendelete módosításáról.
20 16. október 1 1 - tő l.
Budapes t rőváros XV. kerü let Rákospalota, Pes tújhely, Újpa lota
Önkormányza tán ak K ép vi selő-t es tül ete úgy dönt. hogy a M ici mackó A z álláshelyek számának csökken tése 20 16. augusztus !Óvodában ( 1 156 Budapest, Konty fa utca 5.) 20 16. augusztus 1-j étöl az j étő l megtörtén t, az intézményt a határozat megküldésével

491

20 16

X.4 .

óvodapedagógus i álláshelyek számát 1 9-ről 18-ra csökkenti.
Budapest

Főváros

XV .

kerület

Rákospalota,

Pes tlljhcly,

értesítettük.
Újpalota

Önkorm ányzatának K épvise lö-ies tül ete úgy dön t, hogy a 2/47-181 / 20 16. ikt.
sz. e l őt erj esztés 3. mellékl ete szerinti tartal om mal j óvá hagyj a a Budapest
Főváros XV. kerületi Ö nkormányzat Hartyán-Á rendás Összevont Óvoda és a A GMK részére a határozat megkü ldésre került 2016.
Palotai Po l gá rőrség Önkéntes Tü zoltó Egyesület közölli , 2016. ok tóber 4. október
498

20 16

X.4.

12-én.

A

Palotai

Pol gárőrség

képvi sel ője

napjától 2020. szeptember 30. napj ái g terjed ő időszakra vona tkozó bérl eti személyesen velle át a határoza tot. A szerződést az óvoda
küti111 egazegyesület1cl.

szerződést.

11

506

2016

X.4.

Budapest Főváros xv. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Képviselő-testül ete úgy dönt, hogy a „Kis terek
fej lesztése" előirányzat megnevezését kiegészíti a Széchenyi tér fej lesztése, Az előirányzat megnevezése a képvi selő-testül et
cél feladattal. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges határozatnak megfe lelően kiegészítésre és a 2016. évi
intézkedést a döntés 2016. évi költségvetésben való átvezetése érdekében.
költségvetés IV. módosításában el őterjesztésre is került..
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