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

Tisztelt

Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 28/2012.
(Vll.2.) önkormányzati rendelet 37.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében a Képviselő
testület által hozott határozatok végrehajtásának állásáról, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról jelen előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint adok
tájékoztatást.

Budapest, 2020. november 2.

~~· viJU). ~'G)
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Melléklet:
Táblázat a lejárt
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határozatok végrehajtásáról
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Xl.2 1.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely , Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Polgármestert a jóváhagyott Keretszerző dés alapján évente kötendő, külön egyedi megállapodásokat
alálrja. A megkötött egyedi megállapodásokat az alálrást követöen a soron következő képviselő-testületi ülésen
tájékoztatásként be kell mutatni.

A 9212020. szerződés számú Egyedi
Megállapodást 2020. január 30-án
megkötötték.

Xl.21 .

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2020-2024.
években a tárgyévi költségvetéseiben biztosítja a pénzügyi fedezetet az egyedi megállapodások szerinti Önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségre.

A 2020. évi költségvetési rendeletben
a fedezet került biztos ltásra a FŐTÁV
tartozások a DHK részére történő
rendezésére.

IV.7.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (11 1.11 .) Korm . rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
polgármester a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselö-testülete feladatés hatáskörében eljárva a 2/21-54/2020. iktatószámú előterjesztés alapján úgy dönt, hogy a Támogató által megküldött, az
előterjesztés 3. mellékletét képező Együttmüködési megállapodás 3 . számú módositását elfogadja és aláírja.

Az Együttmüködési Megállapodás
megkötése Budapest Főváros
Önkormányzatával megtörtént.

IV.7 .

A veszélyhelyzet kihirde téséről szóló 40/2020. (11 1. 11 .) Korm . rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
polgármester a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladatés hatáskörében eljárva a 2/21-54/2020. iktatószámú előterjesztés alapján úgy dönt, hogy a 4. sz. mellékletet képező
Támogatási szerződés föbb tartalmi elemeit elfogadja, és a szükséges adminisztrációs korrekciók elvégzését követ őe n
aláírja.

A Támogatási szerződés megkötése
Budapest Főváros Önkormányzatával
megtörtént.

IV.15.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.11 .) Korm . rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
polgármester a Budapest F őváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladatés hatáskörében eljárva 2/21-59/2020. iktatószámú előterjesztés alapján úgy d önt - figyelembe véve a koronavlrus járvány
gazdasági és társadalmi hatásait -, hogy az Önkormányzat 2015-2025. évekre elfogadott Gazdasági- és Társadalom-,
Az előterjesztés elkészült és
Környezet- és Területfejlesztési Programjának felülvizsgálatáról, annak kiegészltéséről és módosltásáról szóló előte rjesztést benyújtásra került a Képviselő2020. október 31. napjáig benyújtja a Képviselö-testolet részére.
Testületi 2020. november 3-ai ülésére.
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Vl.2.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill.
11 .) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valam int a katasztrófavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése, valamint a Képvise lő-testül et
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2. ) önkormányzati rendelet (SzMSz) 8. § (5)
bekezdése értelmében a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat .a Budapest, XV. kerület Batthyány utca útfelújitás
kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felh lvásról szóló előterjesztés esetében az SzMSz 12.
melléklet II. rész 3.1 . pontjában a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom és az előte rjesztéshez csatolt
tartalommal elfogadom a . Budapest, XV. kerület Batthyány utca útfelújltás kivitelezési munkái" tárgyú, a Kbt. 115. §szerinti A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a
közbeszerzési eljárás ajánlati felhlvását és felkérem a jegyzőt , intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
kivitelezés folyamatban van.

Vl.2.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihi rdetésé ről szóló 40/2020. (Ill.
11 .) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat Képvise l ő-testülete feladat- és hatáskörében a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése, valamint a Képv iselő-test ület
és Szervei Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 28/2012. (VII . 2.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 8. § (5)
bekezdése értelmében a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat .a Lassú járm űvek beszerzése a közszolgáltatási
levékenységek ellátásához" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhlvásról szóló előterjesztés esetében az SzMSz 12.
melléklet 11. rész 3.1 . pontjában a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom és az előterjes ztéshez csatolt
tartalommal elfogadom a „Lassú járművek beszerzése a közszolgáltatási tevékenységek ellátásához" tárgyú , a Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és intézkedem a közbeszerzési eljárás
A beszerzés
lefolytatásáról.
vált.

Vl.2.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormá nyzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill.
11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 . évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46 . § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében
eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairót szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése , valam int a Képvise lő
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 8. § (5)
bekezdése értelmében a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat . Kisteherautó és teherautó beszerzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlati felhlvásáról szóló előte rj esztés esetében az SzMSz 12. melléklet II. rész 3.1. pontjában a
Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom és az e lőterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadom a
, Kisteherautó és teherautó beszerzése" tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyllt közbeszerzési eljárás
A beszerzés id őközben okafogyottá
ajánlati felhívását és intézkedem a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
vált.
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Vl.30.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a
kapcsolódóan az elöirányzat
Palota karácsonyi támogatás kiadására 30 OOO OOO forintot biztosi! a Palota rendklvüli települési támogatás elöirányzatának átcsoportosítás a rendeleten
terhére.
átvezetésre került.

V l.30.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a
1041/2020. (II. 17.) Korm . határozatban fog laltak szerint épület felújltásra és korszerüsltésre meg itélt bruttó 630.000.000,- Ft
támogatást a XV. Kerületi Önkormányzat a tulajdonát képezö Hösök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelö épületek
felújltásá ra , korszerüsltésére használja föl , azokban komplex Szájsebészeti és Fogászati Centrum kialakltása, valamint a
meglévö háziorvosi rendelök áthelyezése céljából. A 2020 év júniusában elkészü lt kiviteli tervben szereplö tervezöi árazott
költségvetés alapján a támogatási összegen felül, a projekt megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat által
biztosflandó saját forrás 103.483.728 Ft + áfa (br. 131 .424.335 FI.) összeg, valam int a hő köz pont átalakilásra vonatkozó
5.960.000 FI + áfa (br. 7.569.200 Ft) többlet forrásigény figyelembe vételével mindösszesen nettó 109.443.728 Ft + áfa (br.
138.993.535 FI) saját forrást biztosi! az Önkormányzat 2020. évi költségvetésröl szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzat
rendelet 5. melléklet Járvány kerületi gazdasági-társadalm i hatásainak kom penzálása elnevezésű felhalmozási céltartalék
terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés soron k övetkező módosltásába a szükséges elöirányzatokat
terveztesse be a költségvetési rendelet 6. melléklet Önkormányzati felújítások közé.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
kapcsolódóan a bevétel beemelése a
költségvetésbe és a határozatban
szereplö saját forrás biztostása
megtörtént.

Vl.30.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hős ök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelő épületek felújítása, korszerüsflése, azokban komplex Szájsebészeti és
Fogászati Centrum kialakltása , valamint a meg lévö háziorvosi rendelök áthelyezése k1vitelezés1 munkáinál kötelezö tervez ői
müvezetésre és egyéb szakértői dljakra 10 OOO.OOO.- Ft + áfa összeget (bruttó 12.700.000 Ft-ot) biztosi! az Önkormányzat
2020 évi költségvetésről szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklet 5.6 Á ltalános tartalék terhére. Felkéri a
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés soron köv e tke ző módosltásába a szükséges e lő irán yz ato kat terveztesse be a
költségvetési rendelet 6. m elléklet Önkormányzati felújítások közé.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozatban
megfogalmazott feladatra a forrás
biztosítása átcsoportosítással
megtörtént.

Vl.30.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képvi selő-testülete úgy dönt, hogy a
. Szántóföld utcai Sporttelep (1 151 Budapest. Szántóföld utca 1-3.) élöfüves labdarúgó pálya felújítására és karbantartására"
irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőve l megkötött szerzödés fedezetére a
Gazdasági M űködtetési Központ részére a felújitásra 21 .139.400 Ft+ áfa (bruttó 26.847.038 Ft) összeget biztosít a már
lezajlott intézményi felújítási és beruházá si feladatok maradványának terhére, másrészt a GMK dologi és felhalmozási
kiadásai közötti átcsoportosilással. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésröl szóló 3/2020.
(11. 26.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása során terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges
elöirányzatokat.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozatban
megfogalmazott feladatra a fedezet
biztosítása megtörtént. A rendeleten
az e lői rá nyzatok átcsoportosltása
megtörtént.
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VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2020. november 1-töl az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület belterület 87703/1/N4 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest XV. kerület Fö út 64. földszint alatti, egyéb helyiség megnevezésű , 342 m2 nagyságú ingatlanból 70
m2 nagyságú helyiséget forgalomképes vagyonelembe sorolja, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Gazdasági Működtetési Központ helyett PALOTA-HOLDING Zrt.-t jelöli ki az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyonkezelési
feladatok ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék a vagyonelem önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartásokban történő Az ingatlan átvezetése az analitikus
átvezetéséről , a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés mellékletének módosításáról.
nyilvántartásban megtörtént.

VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megblzza Bakos Mária Magdolnát, a Fidesz-KDNP helyi, kompenzációs listás önkormányzati képviselőjét , hogy a Képviselőtestület nevében a Budapest XV. kerület területén található Deák utca és Eötvös utca felújításának céljára Magyarország
2021 . évi központi költségvetéséről szóló XC . törvény 3. mellékletének .3.1 1. Budapesti kerületi útfejlesztések" jogclm
terhére nyújtható támogatás elnyerése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget
vezetö miniszterrel. A Képvisel ő-testü let felkéri a képviselőt , hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges
Az írásbeli tájékoztató elkészült
e redményeiről lrásbeli beszámolóban tájékoztassa a Képviselö-testolet tagjait a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6- 2020.október 6-ai Képviselő-testület i
ai ülésen.
ülésre.

V III. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megbízza Csonka Lászlót, a Fidesz-KDNP helyi, kompenzációs listás önkormányzati képv iselőjét , hogy a Képv1selö-testület
nevében a Budapest XV. kerület területén található Zsókavár utca felújításának céljára Magyarország 2021 . évi központi
költségvetéséről szóló XC . törvény 3. mellékletének . 3.11 . Budapesti kerületi útfejlesztések" terhére nyújtható támogatás
Az írásbeli tájékoztató elkészült
elnyerése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Gu lyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezetö miniszterrel. A
2020.október 6-ai Képviselő-testületi
Képviselő-testü let felkéri a képviselő t , hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges e redményeiről lrásbeli
beszámolóban tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6-ai ülésen .
ülésre.

VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testü lete úgy dönt, hogy
megblzza Lehoczki Ádámot, a Fidesz-KDNP helyi, kompenzációs listás önkormányzati képviselőjét, hogy a Képviselőtestület nevében a Budapest XV. kerület területén található Erdökerülö utca felújltásának céljára Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3. mellékletének . 3.11 . Budapesti kerületi útfejlesztések" terhére nyújtható
támogatás elnyerése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel. A Képviselő-testü let felkéri a képviselőt , hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges eredményeiről
lrásbeli beszámolóban tájékoztassa a Képviselő-testü let tagjait a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6-ai ülésen.
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ülésre.
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VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megblzza Mihály Zoltánnét, a Fidesz-KDNP helyi, kompenzációs listás önkormányzati képviselőjét , hogy a Képviselötestület nevében a Budapest XV. kerület területén található Rákos út felújításának céljára Magyarország 2021 . évi központi
költségvetéséröl szóló XC. törvény 3. mellékletének . 3.11 . Budapesti kerületi útfejlesztések" nyújtható támogatás elnyerése
érdekében kezdem ényezzen tárgyalásokat Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezetö miniszterrel. A Képviselötestület felkéri a képviselöt, hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges eredményeiről lrásbeli beszámolóban
tájékoztassa a Képviselö-testület tagjait a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6-ai ülésen.

VIII. 25.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megblzza dr. Szalay Kornél Gézát, a Fidesz-KDNP helyi, kompenzációs listás önkormányzati képviselöjét, hogy a Képviselötestület nevében a Budapest XV. kerület területén található Pozsony utca felújításának céljára Magyarország 2021 . évi
központi költségvetéséröl szóló XC . törvény 3. mellékletének .3.11 . Budapesti kerületi útfejlesztések" nyújtható támogatás
elnyerése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel. A
Az írásbeli tájékoztató elkészült
Képviselö-testület felkéri a képviselöt, hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges eredményeiről lrásbeli
2020.október 6-ai Képviselő-testületi
beszámolóban tájékoztassa a Képviselő-test ü let tagja it a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6-ai ülésen.
ülésre.

VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megblzza Cserdiné Németh Angéla polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében az Önkormányzat részére közvetlen
uniós támogatás elnyerése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Dobrev Klárával, az Európai Parlament alelnökével.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásainak folyamatáról, azok tényleges eredménye i ről lrásbeli
beszámolóban tájékoztassa a Képviselö-teslület tagjait a II. félévi munkaterv szerinti 2020. október 6-ai ülésen.

Az írásbeli tájékoztató elkészült
2020.október 6-ai Képviselő-Te stületi
ülésre.

VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
. Budapest, XV. Raktárház utcai csapadékcsatorna épltése" projekt megvalósltásához szükséges többletforrást 5.100.481 Ft
+ áfa összegben,
- a Palota-Újfalu szennyvízhálózata kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéshez szükséges forrást
3.800.000 Ft + áfa összegben,
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletben az alábbi elöirányzatok
terhére biztosítja:
- Kerületi klímastratégia
1.692.913 Ft + áfa
- Liwa-malom tereprendezés
542. 848 Ft + áfa
- Gyalogos át ke lőhelyek kialakltása
2.072.701 Ft+ áfa
- Liwa-malomhoz vezető földút kialakltása 2.592.019 Ft + áfa
- Kikötö Ifjúsági Sziget - Nemzedékek parkja 1. ütem (m űszaki ellenőr) 2.000.000 Ft + áfa
Összesen: 8.900.481 Ft + áfa
Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet
soron következő módosltásában a projektekhez szükséges fedezetet terveztesse be.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
kapcsolódóan az előirányzat
átcsoportosítás megtörtént, a
rendeleten átvezetésre került.

s

„

~

Az írásbeli tájékoztató elkészült
2020.október 6-ai Képviselö-testoleti
ülésre.
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VIII. 25.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Ké pviselő-testülete úgy dönt, hogy a
XV. kerületben az lstvántelki vasútállomás melletti területen P+R parkoló létesítésére és a környezetének rendezését
szolgáló kiegészltö feladatokra a 47.500.000 Ft+ áfa, összesen bruttó 60.325.000 Ft fedezetet biztositja a .TÉR_KÖZ
2016." pályázat céltartalékon szereplö, ez évben felhasználásra nem kerülö bruttó 21 .950.680 Ft összeg, valamint a
fennmaradó bruttó 38.374.320 Ft összeget az Általános tartalék terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatot a
2020. évi költségvetésröl szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosltásába terveztesse be.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
kapcsolódóan az előirányzat
átcsoportosítás m egtörtént, a
rendeleten átvezetésre került.

VIII. 25.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a
2020. évben a felnött háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljárás idötartamára és az annak eredményeként a
nyertes ajánlattevövel megkötött szerzödés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 5 651 408 Ft
összeget biztosít átcsoportosítással az Általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésröl szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet soron következö módosltásában terveztesse be a pénzügyi
fedezet biztosltásához szükséges elöirányzatokat.

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
kapcsolódóan az elöirányzat
átcsoportosítás megtörtént, a
rendeleten átvezetésre került.
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VIII. 25.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
civil szervezetek programjainak támogatására kiirt 2020. évi civil pályázaton a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
a 2020. évi költségvetés ről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt civil szervezetek pályázati
kerete terhére összesen 3.734.11 5 Ft, azaz Hárommillió-hétszázharmincnégyezer-száztizenöt forint összegben az alábbi
alapítványok pályázataik szerint megvalósuló programjaira nyújt támogatást.
A támogatás összege 2020. j anuár 1. és 2020. december 31 . közötti i dőszakban használható fel. Az elszámolás határideje:
2021. január 15.
Szervezet A pályázat szerinti felhasználási cél Összeg
Cortex Alapítvány Korábbi évek hagyományainak megfe lelően rehabilitációs üdülés szervezése Hajdúszoboszlóra a Hotel
Höforrásba. 600.000 Ft
Drogprevenciós Alapítvány Az alapítvány .Kronodrog" elnevezésű prevenciós- egészségfejlesztési interaktív kiállltási
anyagának megújítására. A „Kronodrog" egy 20 tablóból álló táblafolyam . 437.115 Ft
Drogprevenciós Alapítvány „ Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer- bűnözés ellen" c. dokumentumban foglaltakra
alapozva prevenciós fórum megrendezése előadók meghívásával. 585.000 Ft
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Súlyosan halmozott fogyatékos gyermekeket nevelő családok közös családi
nyaralása mentálhigiéniás tréninggel együtt. 220.000 Ft
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány Rekreációs program megvalósítása egynapos kirándulás keretében. Gödöllői
Királyi Kastély meglátogatása. Buszbérlésre, belépőkre igénylik a pályázati összeget. 142.000 Ft
Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány Szent Korona Általános Iskola 110 éves ünnepi programjainak
megvalósítása. Paravánok, dekor anyagok, emlékkiadványok megjelentetésének költségei. 600 OOO Ft
Hornyák Alapítvány Korábbi évek hagyományainak megfelel ően Balatonlellén meg rendezésre kerü lő tábor 34 fö
részvételével (24 fö bentlakó+ 10 fö önkéntes és segltö) július 9-17-éig. Utazásra és szállásra igényli az alapítvány a
támogatási összeget.
600. OOO Ft
Pro Scola Georgius
Dózsa Alapítvány Szlnházlátogatás a Nemzeti Színházba és a József Attila Színházba. 35 fö részére igényelik a pályázati
összeget színházjegy vásárlására. 210.000 Ft
Pro Scola Georgius
Dózsa Alapítvány 2020. december 16-1 8-ig háromnapos táncművészeti tábor megszervezése. Három táncoktató
meghívását fedezné a pályázati összeg. 340.000 Ft
Mindösszesen:
3.734.115 Ft
A támogatási szerződést 2020.
ok1óber 19-én aláírták.
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IX.08.

Budapest Föváros XV. kerület Rákospalot a, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Eötvös utca Dugonics u. - W ysocki u. közötti szakaszának kivitelezéséhez szükséges bruttó 103.188.262 Ft többlet
fedezetet és a Bocskai utca Illyés Gyula u . - Dobó u. közötti szakaszának kivitelezéséhez szükséges bruttó 38. 163.500 Ft
többlet fedezetet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (11.26.) sz. önkormányzati rendeletben az alábbi
előirányzatok terhére biztosítja: - . ú tfelújltás (Kemény István u., Árokhát u.-Székely Elek u. közötti szakasz)" terhére
70.866. 142 Ft +áfa. a zaz bruttó 90.000.000 Ft - .Járvány kerületi gazdasági, társadalmi hatásainak kompenzálása" clmü
felhalmozási céltartalék terhére bruttó 5 1.351. 762 Ft
Összesen:
bruttó 141 .351 .762 Ft Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.
(11.26.) ök. rendelet soron következő módosításában a projektek megvalósításához szükséges többlet fedezetet terveztesse
be .

A 2020.évi költségvetés II.
módosításában a határozathoz
kapcsolódóan az előirányzat
átcsoportosítás megtörtént, a
rendeleten átvezetésre került.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Képviselő-testület 43/2020. (11.04 .) ök. számú határozatával Bihal Dávid részére az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV.
kerület, belterület 91158/76/N 125 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Nyírpalota út 101. fszt. a latti ,
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IX.08.

üzlethelyiség megnevezésü. 16 m 2 nagyságú, 1/ 1 önkormányzati tulajdonú, per-, teher- és igénymentes nem lakás célú
helyiség bérleti jogviszonyát 2020. szeptember 14. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Felkéri a PALOTA- A bérleti jogviszony megszüntetésre
került.
HOLDI NG Zrt . vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntet éséről

Budapest Fővá ros XV. kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Bihal Dávid részére az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV . kerület, belterület 9115B/13 1/N162 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest XV kerület , Nyirpalota út 46. lh: D fszt. 3. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 160 m?
2
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IX.08.

alapterületü, nem lakas céljára szolgáló helyiségből 80 m nagyságú, 1/1 önko rmányzati tulajdonú, per-, teher- és
igénymentes nem lakás célú helyiséget a képviselői tevékenységének ellátásához pályázaton klvül bérbe adja az alábbi
feltéte lekkel: a) a bérleti i d őszak határozott időre , 2020. szeptember 15. napjától 2024 . október 31. napjáig, de legfe ljebb a
képvis elői jogviszony megszünése napjáig szól,
b) a bérleti díj bruttó 15.430 FVhó, azaz tizenötezer-négyszázharminc forinVhó, mely 90% nagyságú közvetett önkormányzati
támogatást tartalmaz,
c) a bérleti dlj összege 2021-tő l minden évben egyszer, a KSH által közzétett mindenkori inflációs rátával módosítva kerül
megállapításra,
d) a bé rlő kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi dljak összegének megfizetése,
e) a bérlő mentesül a bé rleti szerződ és k özjegyzői okiratba foglalása alól ,
f) a bérlő mentesül az egyszeri igénybevételi dlj és az óvadék fizetése alól,
g) a bérlő kötelezettsége a bé rlemény rendeltetésszerü használatra alkalmas állapotban tartása,
A bérleti sze rződ és 2020. október 5-én
h) a bérlő a bé rleményt képvis elői t evékenységének ellátásával kapcsolatban használja.
Felkéri a PALOTA -HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy g ondoskodjék a bérleti szerződés szövegének megállapltásáról és aláírásra került. A helyiség birtokba
aláírásáról
adása megtörtént.

8

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Tóth Imre részére az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület 91158/131/N162 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest XV. kerület, Nyírpalota út 46. lh: D. fszt. 3. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésü, 160 m 2
2
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IX.08.

alapterületü, nem lakás céljára szolgáló helyiségböl 80 m nagyságú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, per-, teher- és
igénymentes nem lakás célú helyiséget a képviselői tevékenységének ellátásához pályázaton kívül bérbe adja az alábbi
feltételekkel: a) a bérleti időszak határozott időre , 2020. szeptember 15. napjától 2024. október 31 . napjáig, de legfeljebb a
képvise lő i jogviszony megszünése napjáig szól,
b) a bérleti díj bruttó 15.430 Ft/hó, azaz tizenötezer-négyszázharminc forint/hó, mely 90% nagyságú közvetett önkormányzati
támogatást tartalmaz,
e) a bérleti díj összege 2021 -töl minden évben egyszer, a KSH által közzétett mindenkori inflációs rátával módosítva kerül
megállapításra,
d) a bérlő kötelezettsége a bérlemény használata után fizete nd ő közüzemi dljak összegének megfizetése,
e) a bérlő mentesül a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása alól,
f) a bérlö mentesül az egyszeri igénybevételi dlj és az óvadék fizetése alól,
g) a bérlő kötelezettsége a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása,
h) a bérlő a bérleményt képviselői tevékenységének ellátásával kapcsolatban használja.
A bérleti szerződés 2020. október 5-én
Felkéri a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés szövegének megállapításáról és aláírásra kerüli. A helyiség birtokba
aláírásáról.
adása megtörtént.

X.06.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
90/2019. (11.26.) ök. számú határozatának ca) pontját az alábbiak szerint módosítja: "ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú
előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen várhatóan 102 m2 alapterületű nem lakás célú
helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 51 .000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó
ötvenegymillió forint+ 27 % áfa összegért·".
'

. . _
A ~020; evi .kollségvet?s II.
modositásaban a hatarozat~oz
k~pcs?lódóan a ~?b?Jet előirányzat
b1ztos1tása megtortent, a rendeleten
átvezetésre került.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/21 -126/2020.
iktatószámú e l őterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 18/2020. („.) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (11.26.)
18
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2020

X.06.

önkormányzati rendelet módosításáról.

2020. október 9-én kihirdetésre került.

X.06.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a
19/2020. („.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról.
A rendelet 2020. október 9-én
kihirdetésre került.

9

Budapest Föváros XN. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselö-testOlete úgy dönt, hogy az
Otthon Segítünk Alapítvány számára bruttó 200.000 forint, azaz kettöszázezer forint támogatást biztosít, amelyet a 2020. évi
költségvetésröl szóló 3/2020. (11.26) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott polgármesteri
célkeret terhére, amelyet az Alapitvány a XN. kerületi Helyi Szolgálata finanszírozására fordíthat 2020. szeptember 1. és
2020. december 31. között terjedö idöszakban. A támogatás kizárólag az Alapítvány céljával összefüggö alábbi kiadásokra
használható fel: o önkéntesek toborzására,
O 50 órás felkészltö oktatás megtartására
o esetmegbeszélö csoportok megvalósltására
O csapatépltö kirándulások megvalósltására
o a munkában résztvevök elismerésére
O irodaszerek, nyomtatványok, menetjegyek megvásárlására
o kisebb étkezések, szerény ajándékok biztosltására
O szakmai tevékenységet segltö szolgáltatásokra (elöadó, tréner dljak)
O PR- és marketing költségekre (szórólapok, nyomdai munkálatok)
Az elszámolás határideje 2021 . január 31 . napja.
1163
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Az aláírása 2020. október 6-án
megtörtént.

X.06.

Budapest Főváros XN. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
volt Észak-pesti Kórház 11 . jelü épületének korszerOsltése, abban Lelki Egészség Központ kialakításának megvalósitása,
valamint az ingatlan új portájának megépítése érdekében, felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést az
Állami Egészségügyi Ellátó Központtal további bruttó 332.675.750- Ft, azaz bruttó háromszázharminckétmillióhatszázhetvenötezer-hétszázötven forint kiegészltő támogatás biztosítása érdekében, és nyújtsa be erről a támogatási
kérelmet.

1165

2020

X.06.
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Az átalakítás tervei az ÁEEK szakmai
szakértöivel egyeztetve elkészültek. A
1164-1166/2020. (X.6.) ök. számú
határozatok értelmében az elkészült
terveket a Képviselő-testület
elfogadta, amelyek alapján mind az
EgyOttmüködési Megállapodás
tervezete, mind a kiegészltö
támogatás iránti kérelem megküldésre
került az Állami Egészségügyi Ellátó
Központnak.

