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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/5/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. március 19-én megtartott
képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvéből
73/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

91/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés, Zárt
ülésen tárgyalandó
Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előadó: Riz Levente polgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
74/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

87/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Budapest Főváros XVIII. kerület, Ganz Ábrahám utca – Halomi út –
közigazgatási határ – Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési
területre vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)
módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
75/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

88/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, 055/21 hrsz alatt tervezett gazdasági területre (BIOPELLET üzem) vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
76/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli
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89/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
pályázatok
benyújtására
bölcsődék
infrastrukturális
fejlesztése céljából a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján
Előadó: Riz Levente polgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
77/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

90/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pályázat benyújtása az Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által kiírt
„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi
szakellátást
nyújtó
közintézmények
akadálymentesítése” c. 1713/2 kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
78/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget
igénylő
előterjesztést
a
meghívóban
szereplő
határozathozatalt igénylő előterjesztéseket követően:
92/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapesti Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminálok
átépítésére, bővítésére, mólók valamint új utascsarnok építésére és
bontási munkálataira kiadott határozat megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(25 igen szavazat, 3 tartózkodás)
79/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget
igénylő
előterjesztést
a
meghívóban
szereplő
határozathozatalt igénylő előterjesztéseket követően:
93/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában
döntés meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
(17 igen, 8 nem szavazat, 4 tartózkodás)
80/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 73/2009. (III. 19.) Kt. határozat, a 74/2009. (III.
19.) Kt. határozat, a 75/2009. (III. 19.) Kt. határozat, a 76/2009. (III.
19.) Kt. határozat, a 77/2009. (III. 19.) Kt. határozat, a 78/2009. (III.
19.) Kt. határozat és a 79/2009. (III. 12.) Kt. határozat
figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Beszámoló:
1./ 64/2009/03.02.
Javaslat a kerületi rendőrkapitány 2008. évről szóló beszámolójának
elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
Tájékoztatók:
2./ 82/2009/03.05.
Tájékoztató a Rákoskeresztúri Tűzőrség 2008. évi munkájáról
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 65/2009/03.02.
Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII. kerületi
Kirendeltsége 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Riz Levente polgármester
Hatósági ügyek:
4./ 61/2009/02.26. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
5./ 62/2009/02.26. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
6./ 70/2009/03.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
Személyi kérdések:
7./ 67/2009/03.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
8./ 91/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előadó: Riz Levente polgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
9./ 15/2009/01.08.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a helyi állattartás szabályairól szóló rendelete
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megalkotására, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelete
és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelete hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
10./ 49/2009/02.05.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 77/2009/03.05.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
12./ 84/2009/03.05.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 25/1998. (IV. 17.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
13./ 398/2008/11.27.
Javaslat az önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatására
Előadó: Dr. Fachet Gergő, Kovács István képviselők
14./ 60/2009/02.26.
Hozzájárulás a dr. Harajda András házi gyermekorvos működtetési
jogát átvevő orvos személyéhez
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
15./ 63/2009/03.02.
Javaslat a BI-BIO Egészségügyi Betéti Társasággal megbízási szerződés
megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
16./ 71/2009/03.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Rovirmed Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására.
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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17./ 66/2009/03.02.
Javaslat
a
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
nevelési-oktatási
intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
18./ 68/2009/03.04.
Javaslat az Újlak utcai Anna házban lévő önkormányzati tulajdonú
lakások értékesítése tárgyában hozott 574/2003. (VIII. 28.) Kt.
határozat és a Sági utcában lévő önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítése tárgyában hozott 165/2006. (IV. 20.) Kt. határozat
visszavonására valamint az önkormányzati tulajdonú lakások
árverésen történő értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
19./ 69/2009/03.05.
Javaslat a Budapest XVII. kerület 139887, 139888, 139889 és 139890
helyrajzi számú ingatlanok szabályozására és a szabályozás érdekében
szükséges területcserékre
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
20./ 72/2009/03.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására valamint a közhasznú
foglalkoztatás tárgyában hozott 459/1995. (XI. 16.) Kt. határozat, a
46/1998. (I. 15.) Kt. határozat 1-3./ pontjainak, a 105/2008. (III. 11.)
Kt. határozat 2./ pontjának és a közcélú foglalkoztatás tárgyában
hozott 140/2003. (IV. 17.) Kt. határozat II/1. és 2. pontjának
visszavonására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
21./ 87/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Budapest Főváros XVIII. kerület, Ganz Ábrahám utca – Halomi út –
közigazgatási határ – Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési
területre vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)
módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 88/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, 055/21 hrsz. alatt tervezett gazdasági területre (BIOPELLET üzem) vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
23./ 73/2009/03.05.
Pécel Város Kopasz-hegyre (036/3, 036/4 hrsz) vonatkozó
Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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24./ 74/2009/03.05.
Ecser Község Ady Endre út melletti gazdasági terület Szabályozási
Tervének véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
25./ 75/2009/03.05.
Vecsés Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata, a T1 jelű Szabályozási Terve, a T-2/M1 jelű, a Dobó Katica utca
környékére vonatkozó Szabályozási Terve és a T-15 jelű, a Széchenyi
út és környékére vonatkozó Szabályozási Terve módosításának előzetes
véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
26./ 76/2009/03.05.
Nagytarcsa Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat
módosításának véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
27./ 78/2009/03.05.
Javaslat árkedvezményes földgázbeszerzésre a Budapesti Kerületek
Önkormányzati Szövetsége tagjainak együttes, társulásos piacra
lépésével
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
28./ 79/2009/03.05.
Javaslat Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város anyagi támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
29./ 81/2009/03.05.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága által
megállapított
felügyelőbizottsági
ügyrend
módosításának
jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
30./ 85/2009/03.05.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő döntések
meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
31./ 83/2009/03.05.
Javaslat dr. Eöri Krisztinának a Budapest Airport Rt.
birtokháborítás megszüntetése és kártérítés megfizetése
indítandó polgári peres eljárása perköltségeinek biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester

ellen
iránt
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32./ 89/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
pályázatok
benyújtására
bölcsődék
infrastrukturális
fejlesztése céljából a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján
Előadó: Riz Levente polgármester
33./ 90/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pályázat benyújtása a Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által kiírt
„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi
szakellátást
nyújtó
közintézmények
akadálymentesítése” c. 1713/2 kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
34./ 92/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapesti Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminálok
átépítésére, bővítésére, mólók valamint új utascsarnok építésére és
bontási munkálataira kiadott határozat megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
35./ 93/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában
döntés meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
Beszámoló:
36./ 80/2009/03.05.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet KeletPesti Régiójának 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(22 igen szavazat, 7 tartózkodás)
A napirend 1. pontja:
64/2009/03.02.
Javaslat a kerületi rendőrkapitány 2008. évről szóló beszámolójának
elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
81/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a XVII. kerületi rendőrkapitány
beszámolóját a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 2008. évi
tevékenységéről.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 2. pontja:
82/2009/03.05.
Tájékoztató a Rákoskeresztúri Tűzőrség 2008. évi munkájáról
Előadó: Riz Levente polgármester
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82/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság
tűzoltóparancsnokának a Rákoskeresztúri Tűzőrség 2008. évi
munkájáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 3. pontja:
65/2009/03.02.
Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII. kerületi
Kirendeltsége 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Riz Levente polgármester
83/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII.
kerületi Kirendeltségének a 2008. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 4. pontja:
61/2009/02.26. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata külön
szerepel.

A napirend 5. pontja:
62/2009/02.26. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata külön
szerepel.

A napirend 6. pontja:
70/2009/03.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata külön
szerepel.
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A napirend 7. pontja:
67/2009/03.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosmente díszpolgára” kitüntető cím adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozatok
nyilvánosak.
90/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évben a „Rákosmente
díszpolgára” címet Dely Csabának, a Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatójának adományozza Rákosmentén
kifejtett több évtizedes zeneművészeti tevékenysége elismeréseként.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 30 napon belül, a
díj átadására: 2009. június 6.
(21 igen szavazat, 8 tartózkodás)
91/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évben a „Rákosmente
díszpolgára” címet posztumusz elismerésként Gál Ferencnek, a Kaszap
István Alapítvány néhai kuratóriumi elnökének adományozza
Rákosmentén kifejtett karitatív szolgálata elismeréseként.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 30 napon belül, a
díj átadására: 2009. június 6.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 8. pontja:
91/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés, Zárt
ülésen tárgyalandó
Javaslat bizottsági tag cseréjére
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat
nyilvános.
92/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Bizottság összetételére vonatkozó
81/2008. (II. 21.) Kt. határozatában a „Fejér Gyulát” szövegrészt
visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép: „Petrőczy Dánielt”.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)

10/36
A napirend 9. pontja:
15/2009/01.08.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a helyi állattartás szabályairól szóló rendelete
megalkotására, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelete
és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelete hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
93/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztők Országos Szövetségének, a Magyar Postagalamb
Sportszövetségnek, a Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesületének és
más, hivatalosan elismert szakmai szervezetek tagjai részére a hobbi
célból engedély nélkül tartható egyedszám maximum kétszeresének
tartását kívánja engedélyezni.
(18 igen, 1 nem szavazat, 9 tartózkodás)
A polgármester mint levezető elnök a napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.
A napirend 10. pontja:
49/2009/02.05.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 14/2009. (III. 30.) rendeletét Budapest XVII.
kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló,
többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosításáról.
(18 igen, 1 nem szavazat, 9 tartózkodás)
A napirend 11. pontja:
77/2009/03.05.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 15/2009. (III. 30.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló,
többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet módosításáról.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 12. pontja:
84/2009/03.05.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 25/1998. (IV. 17.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 16/2009. (III. 30.) rendeletét a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 25/1998. (IV. 17.)
rendelete módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
94/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a napirendi pontok
tárgyalásának sorrendjét, soron következő napirendi pontként a
83/2009/03.05. számú, „Javaslat dr. Eöri Krisztinának a Budapest
Airport Rt. ellen birtokháborítás megszüntetése és kártérítés
megfizetése iránt indítandó polgári peres eljárása perköltségeinek
biztosítására” tárgyú előterjesztést tárgyalja meg.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 31. pontja:
83/2009/03.05.
Javaslat dr. Eöri Krisztinának a Budapest Airport Rt.
birtokháborítás megszüntetése és kártérítés megfizetése
indítandó polgári peres eljárása perköltségeinek biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester

ellen
iránt

95/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Eöri Krisztinának a Budapest
Airport Zrt. ellen birtokháborítás megszüntetése és kártérítés
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megfizetése iránt indítandó polgári peres eljárásában a perköltségek
viselését vállalja.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban vállalt kötelezettség teljesítése
érdekében 1.200 E Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében
a
bírósági
határozatok
alapján
fizetendő
kötelezettségek céltartaléka terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse dr. Eöri Krisztinát, és a 2. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében terjessze a Képviselő-testület elé a
költségvetésről szóló rendelet módosítását.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a
rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
398/2008/11.27.
Javaslat az önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatására
Előadó: Dr. Fachet Gergő, Kovács István képviselők
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. A napirend tárgyalása során hozott
ügyrendi határozatok és az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
96/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 398/2008/11.27. számú
„Javaslat az önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatására” tárgyú előterjesztés tárgyalását
felfüggeszti, és az ebédszünetet követően folytatja.
(23 igen szavazat, 3 tartózkodás)
97/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 398/2008/11.27. számú
„Javaslat az önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésre kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatására” tárgyú előterjesztés felett a vitát ismét
megnyitja.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
98/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat III.
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fejezet 3. pont második bekezdés második francia bekezdésében
a „három” szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi
szövegrész lép: „hét”.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat nevében
árubeszerzésre,
szolgáltatás
megrendelésre
vonatkozóan
kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága tagjainak a
2009. április 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra megválasztja:
− Csorba Bélát
− Fejér Gyulát
− Hatvani Zoltánt
− Kiss Lajost
− Oláh Lászlót
− Tóth Jánost
− Virág Mihályt
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő:
azonnal,
a
Közbeszerzési
Szabályzat
szerkezetbe foglalása: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)

egységes

A napirend 14. pontja:
60/2009/02.26.
Hozzájárulás a dr. Harajda András házi gyermekorvos működtetési
jogát átvevő orvos személyéhez
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
99/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Harajda András egyéni
vállalkozó házi gyermekorvos és dr. Baksay Andrea gyermekorvos
között a működtetési jog átadásának megtörténte után a dr. Harajda
András által ellátott területre házi gyermekorvosi tevékenység
ellátására szerződést kíván kötni dr. Baksay Andreával.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről a feleket értesítse.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
63/2009/03.02.
Javaslat a BI-BIO Egészségügyi Betéti Társasággal megbízási szerződés
megkötésére házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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100/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BI-BIO Egészségügyi Betéti
Társasággal házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására a jelen határozat mellékletét képező szerződést
megköti a 2009. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig terjedő
időszakra.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről az érintettet értesítse, továbbá a határozat mellékletét
képező szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: 2009. április 30.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
71/2009/03.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Rovirmed Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására.
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
A képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat
nyilvános.
101/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rovirmed Háziorvosi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására a jelen határozat mellékletét
képező szerződést megköti a 2009. május 1. napjától 2014. április 30.
napjáig terjedő időszakra.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről az érintettet értesítse, továbbá a határozat mellékletét
képező szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: 2009. április 30.
(29 igen szavazat, egyhangú)
102/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a napirendi pontok
tárgyalásának sorrendjét, és a 93/2009/03.05. számú „Javaslat a
Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztés tárgyalásával folytatja munkáját.
(29 igen szavazat, egyhangú)
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103/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a napirendi pontok
tárgyalásának sorrendjét, és a 81/2009/03.05. számú „Javaslat a
Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága által megállapított
felügyelőbizottsági ügyrend módosításának jóváhagyására” tárgyú
valamint a 85/2009/03.05. számú „Javaslat a Rákosmente
Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság működését érintő döntések meghozatalára”
tárgyú előterjesztések tárgyalását a 93/2009/03.05. számú „Javaslat a
Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztés tárgyalását követően folytatja le.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 35. pontja:
93/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában
döntés meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
104/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Adonyi Józsefnek 5 percben szót
ad.
(26 igen szavazat, 3 tartózkodás)
105/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Adonyi Józsefnek 5 percben szót
ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
106/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 93/2009/03.05. számú „Javaslat
a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztés vitáját lezárja a jelentkezett
képviselők hozzászólását követően.
(24 igen, 2 nem szavazat, 2 tartózkodás)
107/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Adonyi Józsefnek 5 percben szót
ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
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108/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 93/2009/03.05. számú „Javaslat
a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztést nem veszi le a napirendről.
(13 igen, 13 nem szavazat, 3 tartózkodás)
109/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 93/2009/03.05. számú „Javaslat
a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztés vitáját újra megnyitja.
(15 igen, 10 nem szavazat, 4 tartózkodás)
110/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 93/2009/03.05. számú „Javaslat
a Podmaniczky-Vigyázó kastély kapcsán kialakult jogvitában döntés
meghozatalára” tárgyú előterjesztés vitáját lezárja a jelentkezett
képviselők hozzászólását követően.
(23 igen, 3 nem szavazat, 3 tartózkodás)
111/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy polgári peres eljárást kezdeményez
az Adonyi Gépészeti és Szolgáltató Kft.-vel szemben a budapesti
125392/6 hrsz-ú, természetben 1173 Budapest, Pesti út 115. szám
alatti Podmaniczky-Vigyázó kastély épületegyüttes és a hozzátartozó
terület tárgyában 2002. április 3. napján létrejött adásvételi
szerződésből fakadó önkormányzati jogok és követelések érvényre
juttatása érdekében.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nevében írja alá a
Podmaniczky-Vigyázó kastély épületegyüttes és a hozzátartozó terület
tárgyában 2002. április 3. napján létrejött adásvételi szerződésből
fakadó önkormányzati jogok és követelések érvényre juttatása
érdekében beadandó keresetlevelet, és hatalmazza meg a Gellér és Kis
Ügyvédi Irodát (cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. III. em./22.),
hogy azt nyújtsa be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Állandó Választottbírósághoz.
3.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésével
kapcsolatos költségek fedezetére az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében 2.718.000,- forintot biztosít a bírósági határozatok
alapján fizetendő kötelezettségek céltartaléka előirányzat terhére.
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4.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2009.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelet
módosítására
vonatkozó
rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(15 igen, 7 nem szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 29. pontja:
81/2009/03.05.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága által
megállapított
felügyelőbizottsági
ügyrend
módosításának
jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
112/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli
tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Rákosmente Kft.
felügyelőbizottsága által 2008. szeptember 1. napján megállapított,
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete 49/2009. (II. 19.) Kt. határozatával jóváhagyott
ügyrend jelen határozat mellékletét képező 02-1/02/2009 számú
felügyelőbizottsági határozat szerinti módosítását a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (4) bekezdésében
rögzített rendelkezés alapján jóváhagyja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Rákosmente Kft. felügyelőbizottságának
értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(20 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)
A napirend 30. pontja:
85/2009/03.05.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő döntések
meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
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113/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. a) A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli
tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 426/2008. (VIII. 28.) Kt.
határozat 2. pontjában szereplő „2008. szeptember 1. napjától 2009.
március 31. napjáig” szövegrészt visszavonja, és helyébe a következő
rendelkezés lép: „2008. szeptember 1. napjától 2009. május 31.
napjáig”.
1. b) A Képviselő-testület egyidejűleg módosítja a Rákosmente Kft.
Alapító Okiratát oly módon, hogy az Alapító Okirat 10. pontjában „A
Társaság ügyvezetője” alcím alatt a „2008. szeptember 1. napjától
2009. március 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2008. szeptember 1.
napjától 2009. május 31. napjáig” szövegrész lép.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően felkéri
a polgármestert, hogy kezdeményezze és az Önkormányzat nevében
írja alá az ügyvezetővel kötött megbízási szerződés módosítását.
3.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nevében hatalmazza meg a
Csonka Ernő Ügyvédi Irodát (cím: 1204 Budapest, Nagyszeben u. 18.),
hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos alapítói határozatot
ellenjegyezze, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a
Képviselő-testület alapítói döntéseinek megfelelően megszerkessze és
ellenjegyezze, továbbá a Fővárosi Cégbíróság előtt az Alapító Okirat
módosításával kapcsolatban eljárjon.
4.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli
tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás szerinti tartalommal pályázatot ír ki a Rákosmente
Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony keretében
történő ellátására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázati felhívást jelentesse meg a Hírhozó című helyi újságban,
továbbá fizetett hirdetésként egy-egy alkalommal a Magyar Hírlap, a
Magyar Nemzet és a Népszabadság című országos napilapokban,
valamint tegye közzé az Önkormányzat honlapján.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Rákosmente Kft. ügyvezetőjével a jelenlegi
megbízási szerződés módosítására: 5 napon belül, az Alapító
Okiratban történő változások cégbírósághoz történő benyújtására:
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2009. március 31., a pályázati kiírás közzétételére: a döntést
követő 3 napon belül, megjelentetésére: 2009. március 31.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 17. pontja:
66/2009/03.02.
Javaslat
a
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
nevelési-oktatási
intézmények alapító okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
114/2009. (III. 19.) Kt. határozat
I.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Czimra Gyula Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. az Alapító Okirat 3. pontjában „Az intézmény telephelyei” címszó
alatt az „1174 Budapest-Rákoshegy, Ady E. u. 58.” szövegrészt
visszavonja;
2. az Alapító Okirat 14. pontjában „Az intézmény állami feladatként
ellátandó alaptevékenysége” címszó alatt „Az iskolai nevelésioktatási tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint
módosítja:
a) az „emelt szintű angol (5-8. évfolyamon)” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű angolnyelv-oktatás (5-8.
évfolyamon)” szövegrész lép;
b) az „emelt szintű ének (1-4. évfolyamon)” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű ének-zene oktatás (1-4.
évfolyamon egy-egy osztályban)” szövegrész lép.
II.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Czimra Gyula Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
III.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Diadal Úti Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14.
pontjában
„Az
intézmény
állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) az „emelt szintű testnevelés (1. osztálytól)” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű testnevelés oktatás (1-4.
évfolyamon egy-egy osztályban)” valamint az „emelt szintű
testnevelés (vívás) oktatás (5-8. évfolyamon az 527/2008.
(XI.20.) Kt. határozat szerint)” szövegrész lép;
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b)

az „iskolaotthonos oktatás alsó tagozatban” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „iskolaotthonos nevelés és oktatás (14. évfolyamon)” szövegrész lép.

IV.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Diadal Úti Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
V.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gregor József Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14.
pontjában
„Az
intézmény
állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) az „emelt szintű oktatás ének-zene (1-8. évfolyamig)” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű ének-zene oktatás (1-8.
évfolyamon egy-egy osztályban)”szövegrész lép;
b) az „emelt szintű matematika (2001/2002. tanévtől, NAT szerint
2. évfolyamtól kimenő rendszerben, kerettanterv szerint 5.
osztálytól indul)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „emelt
szintű
matematika
oktatás
(5-8.
évfolyamon
egy-egy
osztályban)”szövegrész lép;
c) az „angol, német (2001/2002. tanévtől, NAT szerint 3.
évfolyamtól kimenő rendszerben)” szövegrészt visszavonja;
d) az „informatika (2001/2002.tanévtől, 1978-as tanterv szerint 6.
osztálytól kimenő rendszerben)” szövegrészt visszavonja, helyébe
az „iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4. évfolyamon)”
szövegrész lép.
VI.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gregor József Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
VII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jókai Mór Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14.
pontjában
„Az
intézmény
állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) az „emelt szintű oktatás informatika tantárgyból” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű informatika oktatás (3-8.
évfolyamon egy-egy osztályban)”szövegrész lép;
b) a „fejlesztő osztály” szövegrészt visszavonja, helyébe a
„kislétszámú fejlesztő osztály (1-8. évfolyamon egy-egy
osztályban)”szövegrész lép;
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c) az „emelt szintű sportosztály (labdajáték) 1-4. évfolyamig a
2007/2008-as tanévtől felmenő rendszerben” szövegrészt
visszavonja, helyébe az „emelt szintű testnevelés (labdajáték)
oktatás (1-4. évfolyamon egy-egy osztályban)” szövegrész
valamint az „iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4. évfolyamon)”
szövegrész lép.
VIII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Jókai Mór Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
IX.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14.
pontjában
„Az
intézmény
állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) az „angol nyelv oktatás többlet óraszám felhasználásával (3.
évfolyamtól)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „angolnyelvoktatás többlet óraszám felhasználásával (3-4. évfolyamon)”
valamint az „emelt szintű angolnyelv-oktatás (5-8. évfolyamon)”
szövegrész lép;
b) a „speciális torna foglalkozás osztályon belüli bontással”
szövegrészt visszavonja, helyébe a „testnevelés oktatás többlet
óraszám felhasználásával (1-8. évfolyamon)” szövegrész lép;
c) a „délutáni tehetséggondozás” szövegrészt visszavonja;
d) a „környezetkultúrás nevelés” szövegrészt visszavonja, helyébe a
„környezetkultúra
tantárgy
oktatása
(1-8.
évfolyamon)”
szövegrész lép.
X.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
XI.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Gimnázium 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott
Alapító Okirata 14. pontjában „Az intézmény állami feladatként
ellátandó alaptevékenysége” címszó alatt „Az iskolai nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) az „emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból (1-8. évfolyam)”
szövegrészt visszavonja, helyébe az „emelt szintű ének-zene
oktatás (1-8. évfolyamon egy-egy osztályban)” szövegrész lép;
b) az „angol nyelv oktatás többlet óraszám felhasználásával (1-4.
évfolyam)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „angolnyelv-
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c)

d)

e)

f)
g)
h)

oktatás többlet óraszám felhasználásával (1-4. évfolyamon egyegy osztályban)” szövegrész lép;
az „emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból (5- 12.
évfolyam)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „emelt szintű
angolnyelv-oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy osztályban)”
valamint az „emelt szintű angolnyelv-oktatás (9-12. évfolyamon
egy-egy osztályban)” szövegrész lép;
a „német nyelv oktatás többlet óraszám felhasználásával (1-4.
évfolyam)” szövegrészt visszavonja, helyébe a „németnyelvoktatás többlet óraszám felhasználásával (1-4. évfolyamon egyegy osztályban)” szövegrész lép;
az „emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból (9-12.
évfolyam)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „emelt szintű
németnyelv-oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy osztályban)”
szövegrész lép;
a „német nemzetiségi kétnyelvű program (2001/2002. tanévben
kimenő rendszerben)” szövegrészt visszavonja;
a „német nemzetiségi nyelvoktató program (2001/2002. tanévtől
kimenő rendszerben)” szövegrészt visszavonja;
a „nyelvi előkészítő osztály (2005/2006. tanévtől, 9. évfolyamtól)”
szövegrészt visszavonja helyébe a „nyelvi előkészítő osztály (9-13.
évfolyamon egy-egy osztályban)” szövegrész lép.

XII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Gimnázium 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott
Alapító Okiratát 2009. július 1. napjával visszavonja, és kiadja az
intézmény jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
XIII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Laborcz Ferenc Általános
Iskola 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata
14. pontjában „Az intézmény állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) a „művészeti osztályok 1. évfolyamtól” szövegrészt visszavonja,
helyébe a „művészeti osztály (vizuális kultúra) (1-8. évfolyamon
egy-egy osztályban)” szövegrész lép;
b) az „iskolaotthonos oktatás alsó tagozaton, szülői igény szerint”
szövegrészt visszavonja.
XIV.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Laborcz Ferenc Általános
Iskola 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát
2009. július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen
határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
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XV.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabadság Sugárúti Általános
Iskola 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata
14. pontjában „Az intézmény állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
az „emelt szintű oktatás informatika tantárgyból (2001/2002.
tanévben NAT szerint, kimenő rendszerben, kerettanterv szerint 5.
évfolyamtól indul)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „informatikai
ismeretalapozó képzés (1-4. évfolyamon egy-egy osztályban)” valamint
az „emelt szintű informatika oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy
osztályban)” szövegrész lép.
XVI.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szabadság Sugárúti Általános
Iskola 257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát
2009. július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen
határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
XVII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 257/2008.
(V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14. pontjában „Az
intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” címszó alatt
„Az iskolai nevelési-oktatási tevékenység sajátosságai” felsorolást az
alábbiak szerint módosítja:
a) az „angol nyelvoktatás többlet óraszám felhasználásával (1-3.
évfolyam)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „angolnyelvoktatás többlet óraszám felhasználásával (1-8. évfolyamon egyegy osztályban)”szövegrész lép;
b) a „magyar-angol korai két tanítási nyelvű oktatás (1-8.
évfolyamon)” szövegrészt visszavonja, helyébe a „magyar-angol
két tanítási nyelvű oktatás (1-8. évfolyamon egy-egy osztályban)”
szövegrész lép;
c) az „emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból (4-8. évfolyam)”
szövegrészt visszavonja;
d) az „emelt szintű oktatás rajz vagy testnevelés tantárgyból, szülői
igényeknek megfelelően (1. osztálytól)” szövegrészt visszavonja,
helyébe az „iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4. évfolyamon)”
szövegrész lép;
e) a „Német Nemzetiségi Önálló tagozaton: német nemzetiségi
kétnyelvű program”, valamint „német nemzetiségi nyelvoktató
program” szövegrészt visszavonja, helyébe a „Német Nemzetiségi
Önálló Tagozaton: kétnyelvű kisebbségi oktatás (1-4. évfolyamon
két-két osztályban)”, „kétnyelvű kisebbségi oktatás (5-8.
évfolyamon
egy-egy
osztályban)”
valamint
„nyelvoktató
kisebbségi oktatás (5-8. évfolyamon egy-egy osztályban)”
szövegrész lép.
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XVIII.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 257/2008.
(V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009. július 1.
napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
XIX.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zrínyi Miklós Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okirata 14.
pontjában
„Az
intézmény
állami
feladatként
ellátandó
alaptevékenysége”
címszó
alatt
„Az
iskolai
nevelési-oktatási
tevékenység sajátosságai” felsorolást az alábbiak szerint módosítja:
a) a „német nemzetiségi nyelvoktató program (2001/2002.
tanévben kimenő rendszerben)” szövegrészt visszavonja, helyébe
az „emelt szintű testnevelés oktatás (1-8. évfolyamon egy-egy
osztályban)” valamint az „iskolaotthonos nevelés és oktatás (1-4.
évfolyamon)” szövegrész lép;
b) az „angol nyelv oktatás, többlet óraszám felhasználásával (1.
évfolyamtól)” szövegrészt visszavonja, helyébe az „angolnyelvoktatás többlet óraszám felhasználásával (1-3. évfolyamon egyegy osztályban)” valamint az „emelt szintű angolnyelv-oktatás (48. évfolyamon egy-egy osztályban)” szövegrész lép.
XX.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Zrínyi Miklós Általános Iskola
257/2008. (V.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009.
július 1. napjával visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
XXI.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I-XX. pontokban
foglalt döntéseiről értesítse az érintett közoktatási intézmények
vezetőit.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az alapító okiratok kiadására a döntést követő
15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 18. pontja:
68/2009/03.04.
Javaslat az Újlak utcai Anna házban lévő önkormányzati tulajdonú
lakások értékesítése tárgyában hozott 574/2003. (VIII. 28.) Kt.
határozat és a Sági utcában lévő önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítése tárgyában hozott 165/2006. (IV. 20.) Kt. határozat
visszavonására valamint az önkormányzati tulajdonú lakások
árverésen történő értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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115/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 574/2003. (VIII. 28.) Kt.
határozatát valamint a 165/2006. (IV. 20.) Kt. határozatát visszavonja.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület
Uszoda u. 1., tetőszint 7. szám alatti, 121344/884/A/87 helyrajzi
szám alatt felvett, 45 m² területű lakást árverés útján az értékbecslő
által megállapított bruttó 13.000.000,- Ft,
Uszoda u. 1., tetőszint 9. szám alatti, 121344/884/A/89 helyrajzi
szám alatt felvett, 84 m² területű lakást árverés útján az értékbecslő
által megállapított bruttó 21.200.000,- Ft,
Uszoda u. 1., tetőszint 13. szám alatti, 121344/884/A/93 helyrajzi
szám alatt felvett, 56 m² területű lakást árverés útján az értékbecslő
által megállapított bruttó 15.300.000,- Ft,
Sági u. 7., A ép. II. lh. fsz. 1. szám alatti, 126472/4/A/7 helyrajzi
szám alatt felvett, 63 m² területű lakást árverés útján az értékbecslő
által megállapított bruttó 14.700.000,- Ft
becsült forgalmi érték mint kikiáltási ár figyelembevételével értékesíti.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az értékesítési szándékról az
árverési felhívást Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) rendelete 7. § (13)
bekezdése szerint közzéteszi.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2-3. pontokban
foglalt döntéseinek végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket a 2-3. pontokban foglaltakat alapul vevő árverés
előkészítése, a felhívás közzététele valamint az árverés lebonyolítása
érdekében.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a hirdetés feladására: a döntést követő 30 napon belül,
az árverés lebonyolítására: az első hirdetés megjelenését követő
60 napon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 19. pontja:
69/2009/03.05.
Javaslat a Budapest XVII. kerület 139887, 139888, 139889 és 139890
helyrajzi számú ingatlanok szabályozására és a szabályozás érdekében
szükséges területcserékre
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
116/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat vagyonával való
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rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított
52/2004. (X.27.) rendelet 2. számú mellékletében, a korlátozottan
forgalomképes vagyon körében nyilvántartott, a Budapest XVII. kerület
Emlék utca - Mezőcsát utca közötti területen található 139888
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant át kívánja sorolni a
forgalomképes vagyon körébe.
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület Emlék
utca - Mezőcsát utca közötti területen található 139887, 139888,
139889 és 139890 helyrajzi számú ingatlanok szabályozására készült
T-83680 ttsz-ú és
T-83854 ttsz-ú változási vázrajzok szerint az
ingatlanok
valamint
az
ingatlanokat
érintő
közterületek
kiszabályozásához hozzájárul.
3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a T-83680 ttsz-ú változási vázrajz és
a T-83854 ttsz-ú változási vázrajz valamint az azokat engedélyező
jogerős telekalakítási határozatok alapján a magántulajdonú
ingatlanokból közterület céljára kijelölt területrészeket és az
Önkormányzat tulajdonában lévő 139888 hrsz-ú ingatlanból a
változási vázrajzok alapján kialakuló magántulajdonú ingatlanokhoz
szükséges területeket a magántulajdonosokkal elcseréli oly módon,
hogy az érintett felek között fizetési kötelezettség nem keletkezik,
tekintettel az elcserélt területek értékegyezőségére.
4) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező összesítő táblázat
alapján úgy dönt, hogy a kialakuló közterületeken kívül a 139888/2
helyrajzi számú, 993 m2 területű építési ingatlan, a 139887/3
helyrajzi számú, 817 m2 területű építési ingatlan és a 139888/4
helyrajzi számú, 121 m2
területű csonkatelek esetében az
Önkormányzat tulajdoni hányada 1/1 lesz.
5) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 1-3. pontban foglalt
döntéséről értesítse a magántulajdonosokat, az önkormányzat
vagyonával való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló,
többször módosított 52/2004. (X.27.) rendelet módosítását terjessze a
Képviselő-testület elé, és a jelen határozatban foglaltak teljesülése
érdekében a magántulajdonosokkal a szükséges megállapodást kösse
meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a vagyonrendelet módosítására: a Képviselőtestület április havi rendes ülése, a telekalakítási eljárás
elindítására: a döntést követő 15 napon belül, a megállapodások
megkötésére: a telekalakítást engedélyező jogerős határozatok
kézhezvételét követően 30 napon belül
(24 igen szavazat, 4 tartózkodás)
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A napirend 20. pontja:
72/2009/03.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására valamint a közhasznú
foglalkoztatás tárgyában hozott 459/1995. (XI. 16.) Kt. határozat, a
46/1998. (I. 15.) Kt. határozat 1-3./ pontjainak, a 105/2008. (III. 11.)
Kt. határozat 2./ pontjának és a közcélú foglalkoztatás tárgyában
hozott 140/2003. (IV. 17.) Kt. határozat II/1. és 2. pontjának
visszavonására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
117/2009. (III. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 72/2009/03.05. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására valamint a közhasznú
foglalkoztatás tárgyában hozott 459/1995. (XI. 16.) Kt. határozat, a
46/1998. (I. 15.) Kt. határozat 1-3./ pontjainak, a 105/2008. (III. 11.)
Kt. határozat 2./ pontjának és a közcélú foglalkoztatás tárgyában
hozott 140/2003. (IV. 17.) Kt. határozat II/1. és 2. pontjának
visszavonására” tárgyú előterjesztés vitáját a jelentkezett képviselők
hozzászólását követően lezárja.
(18 igen, 3 nem szavazta, 5 tartózkodás)
118/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a 2009. április 1. napjától 2010. február 15.
napjáig terjedő időszakra - a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ és a Szociálpolitikai Kerekasztal véleményének
figyelembevételével - elfogadja Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező
Közfoglalkoztatási Tervét.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
- 459/1995. (XI. 16.) Kt. határozatot,
- 46/1998. (I. 15.) Kt. határozat 1./, 2./ és 3./ pontját,
- 140/2003. (IV. 17.) Kt. határozat II/1./ és 2./ pontját és a
- 105/2008. (III. 11.) Kt. határozat 2./ pontját
visszavonja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről értesítse az érintetteket.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(23 igen szavazat, 4 tartózkodás)
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A napirend 21. pontja:
87/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Budapest Főváros XVIII. kerület, Ganz Ábrahám utca – Halomi út –
közigazgatási határ – Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési
területre vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT)
módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
119/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (2)
bekezdésében és az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (2)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVIII.
kerület, Ganz Ábrahám utca – Halomi út – közigazgatási határ –
Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozó
Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának véleményezési
eljárásában részt kíván venni, a településrendezési tervek módosítása
ellen kifogást nem emel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Budapest Főváros főépítészét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 22. pontja:
88/2009/03.12. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, 055/21 hrsz alatt tervezett gazdasági területre (BIOPELLET üzem) vonatkozó Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
120/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (2)
bekezdésében és az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (2)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Pécel Város, 055/21 hrsz
alatt tervezett gazdasági területre (BIO-PELLET üzem) vonatkozó
Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata módosításának véleményezési eljárásában részt kíván
venni, a településrendezési tervek módosítása ellen kifogást nem emel.
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2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Pécel Város polgármesterét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 23. pontja:
73/2009/03.05.
Pécel Város Kopasz-hegyre (036/3, 036/4 hrsz) vonatkozó
Településszerkezeti Terve, Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
121/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (2)
bekezdésében és az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (2)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Pécel Város, Kopasz-hegyre
(036/3, 036/4 hrsz) vonatkozó Településszerkezeti Terve, Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának véleményezési
eljárásában részt kíván venni, a településrendezési tervek módosítása
ellen kifogást nem emel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Pécel Város polgármesterét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 24. pontja:
74/2009/03.05.
Ecser Község Ady Endre út melletti gazdasági terület Szabályozási
Tervének véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
122/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (3)
bekezdésében valamint az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (3)
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bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Ecser Község Ady Endre út
melletti gazdasági terület Szabályozási Tervének jóváhagyását
támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésről értesítse Ecser Község Önkormányzatának jegyzőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 25. pontja:
75/2009/03.05.
Vecsés Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata, a T1 jelű Szabályozási Terve, a T-2/M1 jelű, a Dobó Katica utca
környékére vonatkozó Szabályozási Terve és a T-15 jelű, a Széchenyi
út és környékére vonatkozó Szabályozási Terve módosításának előzetes
véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
123/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (2)
bekezdésében és az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (2)
bekezdésében
nyert
felhatalmazás
alapján
Vecsés
Város
Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata, a T-1 jelű
Szabályozási Terve, a T-2/M1 jelű, a Dobó Katica utca környékére
vonatkozó Szabályozási Terve és a T-15 jelű, a Széchenyi út és
környékére
vonatkozó
Szabályozási
Terve
módosításának
véleményezési eljárásában részt kíván venni, a településrendezési
tervek módosítása ellen kifogást nem emel.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Vecsés Város főépítészét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 26. pontja:
76/2009/03.05.
Nagytarcsa Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat
módosításának véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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124/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (3)
bekezdésében valamint az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (3)
bekezdésében
nyert
felhatalmazás
alapján
Nagytarcsa
Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának
jóváhagyását támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésről értesítse Nagytarcsa polgármesterét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 27. pontja:
78/2009/03.05.
Javaslat árkedvezményes földgázbeszerzésre a Budapesti Kerületek
Önkormányzati Szövetsége tagjainak együttes, társulásos piacra
lépésével
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
125/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Budapesti
Kerületek Önkormányzati Szövetsége keretén belül kiírandó vezetékes
földgáz közbeszerzési eljárásban.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
az
Önkormányzat nevében eljárva a Budapesti Kerületek Önkormányzati
Szövetsége felé kötelezettséget vállaljon a vezetékes földgáz beszerzése
érdekében.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja,
hogy
a
Budapesti
Kerületek
Önkormányzati Szövetsége mint ajánlatkérő által lefolytatott
közbeszerzési
eljárás
nyertesétől
a
Budapesti
Kerületek
Önkormányzati Szövetségének javaslata szerinti módon szerzi be az
Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervek és
a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok gázenergia
szükségletét.
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4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a gázenergia-beszerzésére irányuló közbeszerzési
eljárása feladatait a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége
által kiválasztott bonyolítóra (szakértő-szervezet) bízza, és a bonyolítási
díj arányosan meghatározott mértékű összegét, 350 E Ft-ot az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja a hitelfelvételi
előirányzat terhére.
5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti
Kerületek Önkormányzati Szövetsége által kiválasztott bonyolító
(szakértő-szervezet) felé igény és előírás szerint, a határidőket betartva
közli a vezetékes földgáz igényét.
6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy a liberalizált energiapiacról való közös
beszerzés előnyeinek kihasználása érdekében minden további
szükséges döntést soron kívül meghoz, és minden felhatalmazást
megfelelő időben megad a polgármesternek.
7. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy a vezetékes földgáz közös
beszerzésének fedezetét az Önkormányzat mindenkori költségvetési
rendeletében, megfelelő határidőben biztosítja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő:
azonnal,
a
Budapesti
Kerületek
Önkormányzati
Szövetségének értesítésére: 2009. március 31., a költségvetési
rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2009. júniusi ülése
(25 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 28. pontja:
79/2009/03.05.
Javaslat Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város anyagi támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
126/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rákosmente testvérvárosa,
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzatának ifjúsági és
sportbázis valamint játszótér beruházásának költségeihez 1.000.000.Ft, azaz egymillió forint összeget biztosít az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az „Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához
tanulmány és tervkészítés” előirányzat terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésének megfelelően gondoskodjék a költségvetési rendelet
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módosítására vonatkozó rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselőtestület elé terjesztéséről.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Gyergyószentmiklós polgármesterét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a
rendelettervezet benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 32. pontja:
89/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
pályázatok
benyújtására
bölcsődék
infrastrukturális
fejlesztése céljából a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján
Előadó: Riz Levente polgármester
127/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csibe Bölcsőde, a Gólyafészek
Bölcsőde és a Nefelejcs Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
érdekében benyújt három önálló pályázatot a 8/2009. (II. 26.) ÖM
rendeletben foglalt támogatási lehetőség igénybevétele céljából.
2.
A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy
az 1. pontban megjelölt intézmények pályázati támogatással
megvalósuló fejlesztésére intézményenként 5–5 millió forint önrészt,
azaz összesen 15 millió Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az „Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához
tanulmány és tervkészítés” előirányzat terhére.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban
foglaltak végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítására irányuló előterjesztést
terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2009. március 27.; a
költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés
benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 33. pontja:
90/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pályázat benyújtása az Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által kiírt
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„Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi
szakellátást
nyújtó
közintézmények
akadálymentesítése” c. 1713/2 kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
128/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a „Fogyatékos
emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális
ágazatban” c. program keretében meghirdetett „Szociális alap- és
szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi
szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” megnevezésű
1713/2 kódszámú pályázati program keretén belül a Sági u. 5. szám
alatt
található
Napraforgó
Bölcsőde
akadálymentesítésének
megvalósítására.
2. A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.
pontban megjelölt pályázathoz szükséges 20% önrészt, azaz 3 750 eFtot az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az „Európai uniós és
hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés” előirányzat
terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és
határidőre történő benyújtásáról.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2009.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelet
módosítására
vonatkozó
rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2009. április 5., a
költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés
benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
92/2009/03.05. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapesti Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminálok
átépítésére, bővítésére, mólók valamint új utascsarnok építésére és
bontási munkálataira kiadott határozat megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
129/2009. (III. 19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási
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Hivatal P-71/21/2009. számú, 2009. február 25. napján kelt, a
Budapest Airport Zrt. (1675 Budapest, Ferihegy) építtető kérelmére a
Budapest, Ferihegy 2 Nemzetközi Repülőtér 156755 hrsz. alatt
nyilvántartásba vett ingatlanon a Budapest Nemzetközi Repülőtér 2A
és 2B terminálok átépítésére, bővítésére, mólók valamint új
utascsarnok építésére kiadott bontási és építési engedély határozata
ellen fellebbezéssel él, a fellebbezés benyújtását utólag jóváhagyja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 36. pontja:
80/2009/03.05.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet KeletPesti Régiójának 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
130/2009. (III. 19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezet Kelet-Pesti Régiójának 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről értesítse a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezet Kelet-Pesti Régiójának vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
15/2009/01.08.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a helyi állattartás szabályairól szóló rendelete
megalkotására, valamint Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelete
és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelete hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
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Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendeletét a helyi állattartás
szabályairól.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester

