
Belváros-Lipótváros, Budapest F őváros V. kerület 
Önkormányzatának Képvisel ő-testülete 

 

Iktatószám:  T-87/2014. 
      6/2014. 

 
I. 

 HATÁROZAT KIVONAT 
 

a    2014. április10-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt  jegyzőkönyvéből 

 

80/2014. (IV.10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 
tartózkodással 

úgy dönt , hogy a Pásztor Tibor képviselő úr által 
javasolt „Tájékoztató az önkormányzatnál folyó 
ügyészségi vizsgálatról” c. kérdés tárgyalására - a 
napirendi pontok tárgyalását követően - a 
polgármesteri beszámoló keretében vagy a 
kérdések, bejelentések, javaslatok időszakában 
kerüljön sor. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

 

81/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

12 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás  
mellett  

úgy dönt,  hogy a T-85/2014. számon  kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontokat  
sorrendben és összességében az alábbiak szerint  
tárgyalja: 

Nyílt  ülés: 

1.) Döntés az V. kerületi Rendőrkapitány 2013. évi 
beszámolójának elfogadásáról / T-92/2014. számú 
előterjesztés/  

2.) Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának 
elfogadása, a pénzmaradvány jóváhagyása, 
felosztása /T-89/2014. számú előterjesztés/ 
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3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosítása ( a pénzmaradvány 
kötelező átvezetése) /T-90/2014. számú 
előterjesztés/ 

4.) Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
valorizálása /T-91/2014. számú előterjesztés/ 

5.)  Beszámoló az Egyesített Bölcsődék és az 
Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi szakmai 
munkájáról /T-93/2014. számú előterjesztés/ 

6.) Éves összefoglaló jelentés a 2013. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről /T-94/2014. számú 
előterjesztés/ 

7.) Döntés a „zöldEBb az Eb Ovo mintaparkja” cimű 
városrehabilitációs projektről /T-95/2014. számú 
előterjesztés/ 

8.) Döntés az egyházak, a társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról 
/T-96/2014. számú előterjesztés/ 

9.) Döntés alapítványok támogatásáról /T-
97/2014. számú előterjesztés/ 

Zárt ülés: 

10.) Döntés a 2014. évi Szent György Díjra 
javasolt személyekre vonatkozóan /T-98/2014. 
számú előterjesztés/ 

11.) Döntés szociális ügyben hozott határozat 
ellen benyújtott fellebbezési kérelem ügyében     
/T-99/2014. számú előterjesztés/ 

12.) Döntés méltányossági kérelem – a fiatalok 
helyi életkezdési támogatása – ügyében /T-
100/2014. számú előterjesztés/ 

13.) Nem lakás célú helyiségek elidegenítésre 
történő kijelölése /T-101/2014. számú 
előterjesztés 

14.) Üres nem lakás célú helyiségek 
elidegenítése /T-102/2014. számú előterjesztés 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 
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82/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

15 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta  a BRFK. V. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetőjének beszámolóját a kerületi rendőrség 
2013 évi munkájára vonatkozóan a T-92/2014. 
számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

83/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

3 igen szavazattal, 11 nem szavazattal és 1 
tartózkodás mellett 

nem fogadta el Kovács Alex Gábor ügyrendi 
javaslatát, hogy a szabad pénzmaradvány teljes 
egésze a fejlesztési céltartalékba kerüljön 
átcsoportosításra. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

 

 

RENDELETALKOTÁS! 

12/2014. (….)  Önkormányzati rendelet 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül  

elfogadta az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról, felosztásáról 
szóló  önkormányzati rendeletet 1-6.§-ig, a T-
89/2014. és a kiegészítés a T-89/2014-hez sz. 
előterjesztésekben foglalt tartalommal. 

A szavazáson jelen volt: 14 fő 



 

4 

RENDELETALKOTÁS! 

13/2014. (….)  Önkormányzati rendelet 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül 

elfogadta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 3/2014. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosítását 1-3. §.-ig a T-
90/2014. számú előterjesztésben foglalt 
tartalommal, ezzel az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendeletét megalkotja. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

 

84/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

15 igen szavazattal egyhangúlag 

úgy dönt, hogy a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját alábbiak szerint emeli 
2014. május 1-jétől az 519/1995. (VI. 23.) B-
L.Ö. számú határozat szabályai szerint 
érvényben lévő 

- „új” szerződések esetében a KSH által 2013 
évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex 
mértékének 100 %-ával, 

- az ún. hatlépcsős szerződés módosítások 
esetében a KSH által 2013. évre vonatkozóan 
közzétett fogyasztói árindex mértékének 50 
%-ával. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

 

 

 

 



 

5 

85/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

15 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadja  a fenntartásában működő   

- Egyesített Bölcsődék és 

- az Egyesített Szociális Intézmény  

2013. évi szakmai beszámolóját a T-93/2014. 
számú előterjesztésben foglalt tartalommal 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

86/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 
tartózkodás mellett 

jóváhagyja a 2013. évi belső ellenőrzésekről 
szóló éves jelentéseket a T-94/2014. számú 
előterjesztésben foglalt tartalommal.  

A szavazáson jelen volt: 14 fő 

87/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett 

úgy dönt,  hogy a FPH 059/1328-1/2013 
iktatószámon és 29-es pályázati azonosító 
számon regisztrált „zöldEBb, az EBOVO 
mintaparkja” című pályázaton elnyert 39.400.000,- 
Ft összegű támogatásról lemond.  

Felhatalmazza a polgármestert a „zöldEBb az 
EBOVO mintaparkja” című városrehabilitációs 
projektre vonatkozó, Fővárossal kötött 
Együttműködési megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére. 

Az EB OVO Egyesület a „ZöldEBb az EBOVO 
mintaparkja” előkészítése kapcsán  elszámolási 
kötelezettséggel nem élhet Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat felé, 
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illetve a pályázat kapcsán az egyeztetésben 
szereplő nem lakás célú helyiségre vonatkozóan 
előbérleti joga nincs. 

A szavazáson jelen volt: 15  fő 

88/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

15 igen szavazattal egyhangúlag 

tudomásul veszi  az egyházak, társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok támogatására 
elkülönített keret terhére beérkezett pályázatokat.  

A pályázatok elbírálására létrehoz egy paritásos 
bíráló bizottságot, amelynek tagjai: Jeneiné Dr. 
Rubovszky Csilla alpolgármester, Wolhmuth 
István képviselő, Pásztor Tibor frakcióvezető, 
Hadházy József képviselő.  

A bíráló bizottság számára a képviselő-testület elé 
történő javaslattételi határidőként a következő 
rendes képviselő-testületi ülés időpontját jelöli ki. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 

89/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

15  igen szavazattal, egyhangúlag 

úgy dönt, hogy a  

- KLÁRIKA 100 Alapítványt 150.000,-Ft-tal 

- a Hilscher Rezső Alapítványt 400.000,- Ft-tal  

támogatja. 

A szavazáson jelen volt: 15 fő 
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101/2014. (IV. 10.)  B-L.Ö.h. 

Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képvisel ő-testülete 

10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett 

tudomásul veszi a T-105/2014. számon kiküldött, 
2014 márciusi időszakra vonatkozó polgármesteri 
beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

A szavazáson jelen volt: 13 fő 

 

 

 

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2014. április 10. 

 

 

 

 

Dr. Sélley Zoltán sk.    Rogán Antal sk. 

jegyző  polgármester 

 

 

A másolat hiteléül:  


