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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|emérlyezi Ň
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi

Határ o zati i av asIat a bízotÍsźlgszámár

A Váľosgazdálkodási
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és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

etnek az e|őteri esztés me stár sv alás áú.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az oľszággýlés20I|.

októbeľ 10-én fogadta

el a Nemzeti

Kozszo|gźiati Egyetem

(továbbiakban: NKE) ťtĺanszirozásźtrő|, szervezetéről, miĺködéséről, valamint akozígazgatási,
ľendészetiés katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi XXXVI. tĺirvéný.A döntés szeńnt a
létrejövő kozszo|gáIati egyetem fenntartói jogait akozigazgatás-fejlesztésért, a honvédeleméľt
és a rendészętért felelős tźltcavezetok közösęn gyakoľoljak.

A

Nemzeti KözszolgáIati Egyetem egységes elhelyezését,a beruházás előkészítésétés
megvalósítását az 135112011. (X.20.) koľmányhatátozalta| kinevezett dr. Ftirjes Balázs, mint
budapesti nagybeľuházásokért felelős kormanybiztos felügyeli. A kormányhatźrozat2. pontja
nevezi meg a koľmánybiztos feladatait, melyek kozott elsőként szeľepel az NKE egységes
elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban
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A

döntés éľintia Baľka Jőzsefvźtrosi Színházi és Kulturális NonproÍit Kft-t is, melynek
tulajdonosa és fenntartója a jövőben az áIIan, illetve az NKE lęnnę. A Barka Nonprofit Kft
törzstőkéje 93.470,OOO,- Ft, melyboI a Jőzsefuárosi onkormányzattorzsbetétje 93.220.000,Ft.

A

gazdasttgi társaságokľól szóló 2006. évi IV. törvény 123. $-a szabáIyozza az uz|ettész
źftahźzásźtavonatkozó előírásokat.

A

Képviselő-testiilet dontése a helyi tinkormányzatok'rő| szőIő 1990. évi LXV. torvény 2.
(2)bekezdésénalapul.

$

KéľemazaIźtbbíhatarozatíjavaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoz,łTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében- a gazdasági taľsaságokĺól szóló
2006. évi IV. töľvényben foglaltak f,rgyelembe vételével - ingyenesen felajánlja aMagyar
Állam, illetve a Nemzeti KozszolgáIati Egyetem részérea Bárka Józsefuarosi Színházi és
Kulturális Kft-ben lévő üzletrészét.

2. felkéľia

Polgáľmesteľt, hogy folyasson táľgyalásokat
lebonyolítása éľdekében.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határiđő: 20 12. január 19,

Budapest, f}I2,január
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