1/25
BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/7/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. április 23-án megtartott
képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvéből
155/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

126/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
a
128468/12
helyrajzi
számú
ingatlan
ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése tárgyában hozott
36/2009. (II. 2.) Kt. határozat kiegészítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
156/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

127/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat támogatási kérelem benyújtására az Erdős Renée Ház állandó
kiállításának megújítása céljából
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
157/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

128/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFGM/889/50 (2009) számú határozata elleni bírósági felülvizsgálati
kérelem benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
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158/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére
sürgősséget igénylő előterjesztést:

az

alábbi

rendkívüli

129/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI valamint az
Egyesített Szolgáltató Központ és a Családsegítő Központ 1173
Budapest, Újlak u. 106. sz. alatti telephelyei illetve székhelye komplex
akadálymentesítése céljából a 356/2008. (VI. 19.) Kt. határozatban
biztosított pályázati önrész megemelésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
159/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 155/2009. (IV. 23.), a 156/2009. (IV. 23.),
157/2009. (IV. 23.) és a 158/2009. (IV. 23.) számú határozatok
figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Hatósági ügyek:
1./ 109/2009/04.02. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
2./ 113/2009/04.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 114/2009/04.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
4./ 115/2009/04.07. Zárt ülésen tárgyalandó
A FAMILY FROST Kft. fellebbezése a 2009. évi közterület-használati
hozzájárulás tárgyában hozott 4-210/3/2009. számú határozattal
szemben
Előadó: Riz Levente polgármester
Személyi kérdések:
5./ 95/2009/03.19. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért”
díj adományozására
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
6./ 96/2009/03.20. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” díj
adományozására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
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7./ 108/2009/04.02. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat
a
„Rákosmente
közbiztonságáért”
adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester

Emlékérem

8./ 116/2009/04.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat „A XVII. kerületi Sportmozgalomért” Közalapítvány új
kuratóriumi tagjainak megválasztására valamint Alapító Okiratának
módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
9./ 117/2009/04.08.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
10./ 122/2009/04.09.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a kerületi közoktatásügyben szükséges egyes
intézkedések meghozataláról szóló 16/1997. (III.21.) rendelete
módosítására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
11./ 107/2009/03.30.
Javaslat az 507. utca 9. szám
tulajdonközösség megszüntetésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

alatti

ingatlan

esetében

12./ 110/2009/04.02.
Dr. Baksay Andrea kérelme a házi gyermekorvosi tevékenységének
vállalkozási formában történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
13./ 111/2009/04.02.
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány, a „Kis Lord” Alapítvány, A Szív
Hangja Alapítvány, az Anyaoltalmazó Alapítvány, a „NADI” Beteg
Gyermekekért és Rászorultakért Alapítvány valamint a Rotunda Kórus
Alapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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14./ 112/2009/04.02.
Javaslat pályázat kiírására kisebbségi önkormányzatok részére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
15./ 118/2009/04.09.
Javaslat a Vigyázó Sándor Művelődési Háznak a „Társadalmi
Megújulás Operatív Program” (TÁMOP) pályázaton való indulásához
szükséges feltételek biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
16./ 119/2009/04.09.
Javaslat pályázat kiírására a Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmentén
elhelyezkedő
társasházak
valamint
a
tanácsi
célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek
felújítására, korszerűsítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
17./ 120/2009/04.09.
Javaslat a Ferihegyi út mentén fekvő, a kisajátítási vázrajzok alapján a
(137659/3) hrsz. alatt kialakuló, a (137659/5) hrsz. alatt kialakuló és
a (137658/4) hrsz. alatt kialakuló ingatlanok kisajátítási eljárást
megelőző megvásárlására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
18./ 121/2009/04.09.
Javaslat a Bulyovszky-házra vonatkozó 4/2009. Tolna Megyei VÁB
számú határozat megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
19./ 123/2009/04.09.
Javaslat a Kép u. 1. szám alatti ingatlanon épült tornacsarnok
használatbavételi és fennmaradási engedélyéhez kapcsolódó bírság
megfizetésére és továbbhárítására
Előadó: Riz Levente polgármester
20./ 125/2009/04.09.
Javaslat a Budapest XVII. kerület, 128463/2 hrsz-ú, természetben a
Budapest XVII. kerület Ferihegyi út 81. szám alatti ingatlan egy
részének hasznosítására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
21./ 126/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
a
128468/12
helyrajzi
számú
ingatlan
ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése tárgyában hozott
36/2009. (II. 2.) Kt. határozat kiegészítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
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22./ 127/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat támogatási kérelem benyújtására az Erdős Renée Ház állandó
kiállításának megújítása céljából
Előadó: Riz Levente polgármester
23./ 128/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFGM/889/50 (2009) számú határozata elleni bírósági felülvizsgálati
kérelem benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
24./ 129/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI valamint az
Egyesített Szolgáltató Központ és a Családsegítő Központ 1173
Budapest, Újlak u. 106. sz. alatti telephelyei illetve székhelye komplex
akadálymentesítése céljából a 356/2008. (VI. 19.) Kt. határozatban
biztosított pályázati önrész megemelésére
Előadó: Riz Levente polgármester
Beszámolók:
25./ 97/2009/03.24.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő
munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Központ

2008.

évi

26./ 106/2009/03.28.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
160/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 108/2009/04.02. számú
előterjesztést 5. napirendi pontként, a 95/2009/03.19. számú
előterjesztést 6. napirendi pontként valamint a 96/2009/03.20. számú
előterjesztést 7. napirendi pontként tárgyalja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 1. pontja:
109/2009/04.02. 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.

6/25
A napirend 2. pontja:
113/2009/04.07. 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 3. pontja:
114/2009/04.07. 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 4. pontja:
115/2009/04.07. Zárt ülésen tárgyalandó
A FAMILY FROST Kft. fellebbezése a 2009. évi közterület-használati
hozzájárulás tárgyában hozott 4-210/3/2009. számú határozattal
szemben
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:
108/2009/04.02. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat
a
„Rákosmente
közbiztonságáért”
adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester

Emlékérem

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozatok
nyilvánosak.
165/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákosmente közbiztonságáért”
Emlékérmet a 2009. évben Csesznok Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek
adományozza.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 6.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
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166/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákosmente közbiztonságáért”
Emlékérmet a 2009. évben Tiletzky András rendőr törzszászlósnak
adományozza.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 6.
(17 igen szavazat, 11 tartózkodás)
A napirend 6. pontja:
95/2009/03.19. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért”
díj adományozására
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat
nyilvános.
167/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évben a „Rákosmente
sportjáért
végzett
kimagasló
tevékenységért”
díjat
Domokos Éva kosárlabda szakedzőnek adományozza Rákosmente
sportéletében kifejtett kimagasló tevékenységéért.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 6.
(22 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 7. pontja:
96/2009/03.20. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” díj
adományozására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat
nyilvános.
168/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „ÉLETMŰDÍJ KIMAGASLÓ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGÉRT” című kerületi kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló, többször módosított 19/2001. (III.20.)
rendelete 3. § d) pontjának rendelkezése alapján úgy dönt, hogy az
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„ÉLETMŰDÍJ KIMAGASLÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRT” díj
adományozására beérkezett javaslatok és véleményezések alapján a
2009. évben a díjat Kékesi Istvánnénak adományozza.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 5.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 8. pontja:
116/2009/04.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat „A XVII. kerületi Sportmozgalomért” Közalapítvány új
kuratóriumi tagjainak megválasztására valamint Alapító Okiratának
módosítására
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.
169/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
I.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A XVII. kerületi Sportmozgalomért” Közalapítvány
alapítója nevében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének b) pontjában
nyert felhatalmazás alapján Dobor Dezső és Martos Győző kuratóriumi
tagok lemondására tekintettel úgy dönt, hogy „A XVII. kerületi
Sportmozgalomért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak Dr. Fenyvesi
Mátét és Papp Józsefet választja meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse az érintetteket.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 30 napon belül
II.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete „A XVII. kerületi Sportmozgalomért” Közalapítvány
alapítója nevében eljárva úgy dönt, hogy a Közalapítvány Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 9.2. pontjában szereplő „Dobor Dezső (1173
Budapest, Kolibri u. 8/a.)” és „Martos Győző (1172 Budapest, VIII. u.
43.)” szövegrészeket visszavonja, és helyükbe a „Dr. Fenyvesi Máté
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(1171 Budapest, Debercsényi u. 20.)” és „Papp József (1172 Budapest,
Petri u. 46.)” szövegrészek lépnek.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésnek megfelelően a Közalapítvány módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Önkormányzat nevében írja alá,
nyújtsa be a Fővárosi Bírósághoz, és az Alapító Okiratban foglaltak
szerint tegye közzé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a módosított Alapító Okirat Fővárosi
Bírósághoz történő benyújtására: a döntést követő 30 napon belül,
a közzétételre: a döntést követő 60 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
117/2009/04.08.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 18/2009. (IV. 24.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló,
többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 10. pontja:
122/2009/04.09.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a kerületi közoktatásügyben szükséges egyes
intézkedések meghozataláról szóló 16/1997. (III.21.) rendelete
módosítására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
170/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el a Jogi és
Közbiztonsági Bizottság módosító indítványát, mely szerint a
rendeletalkotási javaslat 1. §-ában javasolt normaszöveg helyébe a
következő szöveg lép:
„g) Ha a tanuló a tanévben több tantárgyban, művészeti ágban vagy
sportágban ér el kerületi jutalomra jogosító helyezést, akkor ezek közül
csak a legmagasabb díjazással járó jutalmat kapja meg azzal, hogy
valamennyi helyezésre szóló méltatásra (oklevél) jogosult.”
(3 igen, 1 nem szavazat, 24 tartózkodás)
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 19/2009. (IV. 24.) rendeletét a kerületi
közoktatásügyben szükséges egyes intézkedések meghozataláról szóló
16/1997. (III.21.) rendelet módosításáról.
(20 igen, 8 nem szavazat)
A napirend 11. pontja:
107/2009/03.30.
Javaslat az 507. utca 9. szám
tulajdonközösség megszüntetésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

alatti

ingatlan

esetében

171/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pert indít a Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal nyilvántartásában 120892 hrsz. alatt felvett,
természetben az 1173 Budapest, 507. utca 9. szám alatt található
kivett építési terület megnevezésű ingatlanon fennálló közös tulajdon
megszüntetése iránt.
2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés
végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
6.400.000 Ft-ot biztosít az ingatlanvásárlás céltartaléka előirányzat
terhére.
3.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés
végrehajtása érdekében az ügygondnok költségeire az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében 100.000 Ft-ot biztosít a bírósági
határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék előirányzat
terhére.
4.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2-3.
pontokban 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: a per megindítására: a döntést követő 8 napon belül, a
költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés
benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 12. pontja:
110/2009/04.02.
Dr. Baksay Andrea kérelme a házi gyermekorvosi tevékenységének
vállalkozási formában történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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172/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület dr. Harajda András kérelmének helyt adva úgy
dönt, hogy az 525/2008. (XI. 20.) Kt. határozat 1.) a) pontja alapján a
dr. Harajda András egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal 2008.
november 27-én megkötött, a házi gyermekorvosi tevékenység
ellátására létrejött szerződést 2009. május 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti, s ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület
hozzájárul, hogy dr. Baksay Andrea a házi gyermekorvosi
tevékenységét az EU-NET Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató és
Tanácsadó Betéti Társaság keretén belül lássa el.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az EU-NET Consulting
Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társasággal házi
gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására
megköti a jelen határozat mellékletét képező szerződést a 2009. június
1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 2./
pontban foglalt döntésről az érintetteket értesítse, továbbá az 1./
pontban foglalt döntésnek megfelelően a megbízási szerződés
megszüntetése és a 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a
határozat mellékletét képező szerződés megkötése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül, a
szerződés megszüntetésére és az új szerződés megkötésére: 2009.
április 30.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
111/2009/04.02.
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány, a „Kis Lord” Alapítvány, A Szív
Hangja Alapítvány, az Anyaoltalmazó Alapítvány, a „NADI” Beteg
Gyermekekért és Rászorultakért Alapítvány valamint a Rotunda Kórus
Alapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
173/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített 2.000 EFt
előirányzat terhére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a Peter Cerny
Alapítvány részére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésének megfelelően gondoskodjék a támogatási szerződés
megkötéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: a döntést követő 15
napon belül
(20 igen, 1 nem szavazat, 7 tartózkodás)
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174/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Kis Lord” Alapítványt anyagi
támogatásban nem részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse az Alapítvány képviselőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(21 igen, 1 nem szavazat, 6 tartózkodás)
175/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Anyaoltalmazó Alapítványt
anyagi támogatásban nem részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse az Alapítvány képviselőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(18 igen, 1 nem szavazat, 9 tartózkodás)
176/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy A Szív Hangja Alapítványt
anyagi támogatásban nem részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse az Alapítvány képviselőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(17 igen, 1 nem szavazat, 10 tartózkodás)
177/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „NADI” Beteg Gyermekekért és
Rászorultakért Alapítványt anyagi támogatásban nem részesíti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse az Alapítvány képviselőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(18 igen szavazat, 10 tartózkodás)
178/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített 2.000 EFt
előirányzat terhére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a Rotunda
Kórus Alapítvány részére.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésének megfelelően gondoskodjék a támogatási szerződés
megkötéséről.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2009. július 15-19. közötti
időszakra a Rotunda Kórus Alapítvány 25 vendége részére a Családi és
Társadalmi
Rendezvények
Házának
vendégházi
traktusában
térítésmentes szálláslehetőséget biztosít.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban
foglalt döntéséről értesítse az Alapítvány elnökét továbbá az Egyesített
Szolgáltató Központ vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: a döntést követő 15
napon belül, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 14. pontja:
112/2009/04.02.
Javaslat pályázat kiírására kisebbségi önkormányzatok részére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
179/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot ír ki - a jelen határozat mellékletét
képező pályázati felhívás szerint - a Budapest Főváros XVII. kerületi
kisebbségi önkormányzatok részére, a pályázati felhívásban
meghatározott feladatok megvalósításának támogatására.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
felhívást a Budapest Főváros XVII. kerületi kisebbségi
önkormányzatok elnökeinek juttassa el.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a képviselőcsoportok által
delegált 1-1 fő képviselőből, az Oktatási és Kulturális Bizottság, az
Ifjúsági és Sport Bizottság elnökéből továbbá az Oktatási, Kulturális
és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka valamint a Közbiztonsági és Sport
Tanácsnok részvételével munkacsoportot hoz létre, amely
munkacsoport véleményezi a benyújtott pályázatokat, és javaslatot
tesz a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott
előirányzat felhasználására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kisebbségi
önkormányzatok támogatására vonatkozó javaslatot a 3. pontban
megjelölt munkacsoport javaslatának figyelembevételével terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a kisebbségi önkormányzatok értesítésére: a
döntést követő 8 napon belül, a munkacsoport javaslattételére:
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2009. május 4. napja, az előterjesztés benyújtására: a Képviselőtestület május havi rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
118/2009/04.09.
Javaslat a Vigyázó Sándor Művelődési Háznak a „Társadalmi
Megújulás Operatív Program” (TÁMOP) pályázaton való indulásához
szükséges feltételek biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
180/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
I. 1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
414/2008. (VIII. 28.) Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2009.
május 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 12. pontjában az „Egyéb, egyedi művelődési formákat
szervező funkció” címet követő felsorolás az alábbi két francia
bekezdéssel egészül ki:
„- iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenység teljes körű
végzése:
tanfolyamok,
képzések
szervezése,
lebonyolítása
(szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés; állam által elismert
/OKJ/ szakképesítést adó képzés; állam által el nem ismert
szakképesítést adó képzés; szakmai továbbképzés; megváltozott
munkaképességűek rehabilitációs képzése; elhelyezkedést, vállalkozást
segítő képzés; egyéb képzések),
- felnőttképzési szolgáltatások nyújtása.”
I. 2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
(1173 Budapest, Pesti út 113.) 414/2008. (VIII. 28.) Kt. határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratát 2009. május 1. napjával visszavonja, és
kiadja az intézmény jelen határozat mellékletét képező Alapító
Okiratát.
II. 1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csaba Ház – Rákoscsabai
Közösségi Ház
594/2008. (XII. 11.) Kt. határozattal jóváhagyott
Alapító Okiratát 2009. május 1. napjával az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító Okirat 11. pontjában az „Egyéb, egyedi művelődési
formákat szervező funkció” címet követő felsorolásból a hatodik
francia bekezdésben szereplő „és felnőtt” szövegrész továbbá a
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hetedik francia bekezdés („-iskolarendszeren kívüli képzés
szervezése,”) törlendő, és a felsorolás az alábbi francia
bekezdéssel egészül ki:
„- a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnőtt
tanfolyamok szervezése”.
II. 2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csaba Ház ─ Rákoscsabai
Közösségi Ház (1171 Budapest, Péceli út 222.) 594/2008. (XII. 11.) Kt.
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009. május 1. napjával
visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat mellékletét képező
Alapító Okiratát.
III. 1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művelődési Ház
414/2008. (VIII. 28) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát
2009. május 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 11. pontjában az „Egyéb, egyedi művelődési
formákat szervező funkció” címet követő felsorolásból az ötödik
francia bekezdésben szereplő „és felnőtt” szövegrész törlendő, és
a felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„- a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnőtt
tanfolyamok szervezése”.
III. 2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művelődési Ház
(1172 Budapest, Hősök tere 9.) 414/2008. (VIII. 28.) Kt. határozattal
jóváhagyott Alapító Okiratát 2009. május 1. napjával visszavonja, és
kiadja az intézmény jelen határozat mellékletét képező Alapító
Okiratát.
IV. 1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
414/2008. (VIII. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát
2009. május 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 11. pontjában az „Egyéb, egyedi művelődési
formákat szervező funkció” címet követő felsorolásból az ötödik
francia bekezdésben szereplő „és felnőtt” szövegrész törlendő, és
a felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„- a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnőtt
tanfolyamok szervezése”.
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IV. 2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház (1171
Budapest, Rákoskert sugárút 66.) 414/2008. (VIII. 28.) Kt.
határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 2009. május 1. napjával
visszavonja, és kiadja az intézmény jelen határozat mellékletét képező
Alapító Okiratát.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az Alapító Okiratok kiadására: 2009. május 1.
(28 igen szavazat, egyhangú)
(Módosítva: 298/2009.(V.25.) Kt. határozattal)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
20/2009.
(IV.
24.)
rendeletét
a
helyi
közművelődésről szóló, többször módosított 11/1999. (II. 19.) rendelet
módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
119/2009/04.09.
Javaslat pályázat kiírására a Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmentén
elhelyezkedő
társasházak
valamint
a
tanácsi
célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek
felújítására, korszerűsítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
181/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Ruthner György
módosító indítványát, mely szerint:
−

az előterjesztés mellékletének (pályázati felhívás tervezete) 2.
pontja alatt szereplő szövegrész törlésre kerül, és helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
költségvetésében e célra a 2009. évben 40 MFt vissza nem
térítendő támogatást és 20 MFt kamatmentes kölcsön támogatást
biztosít.”

−

az előterjesztés határozati javaslata az alábbi 3. és 4. pontokkal
egészül ki:
„3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében 60 MFt-ot biztosít a hitelfelvételi előirányzat
terhére.
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3.
pontokban foglalt döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására vonatkozó rendelettervezet elkészítéséről és a
Képviselő-testület elé terjesztéséről.”
−

az előterjesztés határozati javaslatának „Határidő” sora kiegészül
az alábbi szövegrésszel:

„a költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés
benyújtására: a Képviselő-testület 2009. májusi ülése.”
(12 igen, 2 nem szavazat, 14 tartózkodás)
182/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1.
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületben
elhelyezkedő társasházak illetve tanácsi célcsoportos formában
megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújításainak 2009. évi
támogatására meghirdeti az önálló kerületi pályázatot a jelen határozat
mellékletét képező pályázati felhívás szerinti tartalommal.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat kiírására: a döntést követő 15 napon
belül, a pályázati felhívás honlapon, hirdetőtáblán, helyi médiában
történő megjelentetésére: a döntést követő 15 napon belül
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 17. pontja:
120/2009/04.09.
Javaslat a Ferihegyi út mentén fekvő, a kisajátítási vázrajzok alapján a
(137659/3) hrsz. alatt kialakuló, a (137659/5) hrsz. alatt kialakuló és
a (137658/4) hrsz. alatt kialakuló ingatlanok kisajátítási eljárást
megelőző megvásárlására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
183/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferihegyi úton megvalósítandó
csapadékvíz-elvezető rendszer megépítéséhez szükséges, a K-80271
számú kisajátítási vázrajz alapján (137659/3) hrsz. alatt kialakuló
ingatlan megvásárlására a Vörös Ottó igazságügyi szakértő által
készített, 2009. március 27. napján kelt igazságügyi műszaki ár és
ingatlanforgalmi szakvéleménynek megfelelően
• Schlekmann Jánosné

tulajdonos részére

245.310,- Ft
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•
•
•
•
•
•

Filipszki István
Heczné Filipszki Ágnes
Filipszki György
Filipszki István
Filipszki László
Filipszki Györgyné

• özv. Filipszki Jánosné

tulajdonos részére
tulajdonos részére
tulajdonos részére
tulajdonos részére
tulajdonos részére
özvegyi haszonélvezeti
jog jogosultja részére
özvegyi jog jogosultja
részére

245.310,120.310,120.310,120.310,120.310,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

9.380,- Ft
18.760,- Ft

összegű vételi ajánlatot tesz.
2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K-80270 számú kisajátítási
vázrajz
alapján
(137659/5)
hrsz.
alatt
kialakuló
ingatlan
megvásárlására a Vörös Ottó igazságügyi szakértő által készített, 2009.
március 27. napján kelt igazságügyi műszaki ár és ingatlanforgalmi
szakvéleménynek megfelelően
• Dr. Fazekas Andrásné
tulajdonos részére
• Bukhár Györgyné
tulajdonos részére
összegű vételi ajánlatot tesz.

160.000,- Ft és
160.000,- Ft

3.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K-80269 számú kisajátítási
vázrajz
alapján
(137658/4)
hrsz.
alatt
kialakuló
ingatlan
megvásárlására a Vörös Ottó igazságügyi szakértő által készített, 2009.
március 27. napján kelt igazságügyi műszaki ár és ingatlanforgalmi
szakvéleménynek megfelelően
• Erdei Bálint
tulajdonos részére
összegű vételi ajánlatot tesz.

200.000,- Ft

4.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 0137658/1
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában megosztási vázrajzot
készíttett, majd ennek alapján a Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatalnál
kezdeményezi
a
csapadékvíz-elvezető
rendszer
nyomvonalához szükséges terület művelésből történő kivonását,
végleges más célú hasznosítását.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) - 3.)
pontban foglalt döntésről a tulajdonosokat és az özvegyi illetve özvegyi
haszonélvezeti jog jogosultjait értesítse, a 4.) pontban foglalt döntés
alapján a 0137658/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megosztása
céljából készíttessen telekalakítási vázrajzot, és a művelési ágból
történő kivonás, végleges más célú hasznosítás tárgyában az eljárást a
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalnál kezdeményezze.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre és a telekalakítási vázrajz
készítésére: a döntést követő 15 napon belül, a Budapesti 1.
számú Körzeti Földhivatalnál az eljárás kezdeményezésére: a
döntést követő 45 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 18. pontja:
121/2009/04.09.
Javaslat a Bulyovszky-házra vonatkozó 4/2009. Tolna Megyei VÁB
számú határozat megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
184/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Fővárosi Vagyonátadó Bizottság által kiadott, a
Budapest, 121181 hrsz-on nyilvántartásba vett, természetben
Budapest, XVII. kerület, Pesti út 107. szám alatt fekvő ingatlanra
(Bulyovszky-ház) vonatkozó, 2009. március 10. napján kelt, 4/2009.
Tolna Megyei VÁB számú határozata ellen fellebbezéssel él, a
fellebbezés és indokainak benyújtását utólag jóváhagyja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 19. pontja:
123/2009/04.09.
Javaslat a Kép u. 1. szám alatti ingatlanon épült tornacsarnok
használatbavételi és fennmaradási engedélyéhez kapcsolódó bírság
megfizetésére és továbbhárítására
Előadó: Riz Levente polgármester
185/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésügyi és
Környezetvédelmi
Főosztály
Építéshatósági
Osztályának
K/4171/5/2008/III. számú, 2009. március 10. napján kelt
határozatának megfelelően az Önkormányzatra kiszabott 1.726.100
Ft építésügyi bírságot az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
a
bírósági
határozat
alapján
fizetendő
kötelezettségek
céltartalékának terhére megfizeti.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felelősség
megállapítására és a kármegosztásra vonatkozóan folytasson le
eljárást az 1. pontban foglalt építésügyi bírság átháríthatóságára
tekintettel, és a vizsgálat eredményét tárja a Képviselő-testület elé.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a bírság megfizetésére: 2009. április 30., a
vizsgálati eljárás lefolytatására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése, a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
125/2009/04.09.
Javaslat a Budapest XVII. kerület, 128463/2 hrsz-ú, természetben a
Budapest XVII. kerület Ferihegyi út 81. szám alatti ingatlan egy
részének hasznosítására kiírt pályázat eredményének megállapítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
186/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Kiss Lajos módosító
indítványát, amely arra vonatkozik, hogy a határozati javaslat 4. pontja
egészüljön ki az alábbi szövegrésszel:
„A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet
és a megállapodások tervezetét aláírás előtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyás céljából.”
(12 igen, 9 nem szavazat, 7 tartózkodás)
187/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Budapest XVII. kerület, 128463/2 helyrajzi
szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület Ferihegyi
út 81. szám alatti ingatlan 564 m² területének értékesítése
érdekében kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat elbírálása
keretében az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével
megállapítja, hogy az MVL GLORIEN Ingatlanfejlesztő Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 4.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, és – figyelemmel az ajánlati felhívásban
foglalt értékelési szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe
vételével úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, 128463/2
helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület
Ferihegyi út 81. szám alatti ingatlan 564 m² területének
értékesítése érdekében kiírt nyilvános, egyfordulós pályázat
nyertese az MVL GLORIEN Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1088
Budapest, Puskin u. 24. fszt. 4.).
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
az
MVL
GLORIEN
Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt.
4.) a pályázatában a Budapest XVII. kerület Ferihegyi út 81. szám
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alatti ingatlanon található épületére felújításként megjelölt összeg
valamint a megajánlott vételár különbözeteként felmerülő 124.552
Ft-ot az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül
átutalással fizesse meg Rákosmente Önkormányzata javára.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. és 3.
pontokban foglalt döntés végrehajtása érdekében a nyertes
pályázatban foglaltaknak megfelelően a Budapest XVII. kerület,
128463/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest
XVII. kerület Ferihegyi út 81. szám alatti ingatlan 564 m² területű
részének eladása érdekében az MVL GLORIEN Ingatlanfejlesztő Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 4.) ajánlattevővel
kössön adásvételi szerződést úgy, hogy a szerződésben kikötött
mellékkötelezettségek valamint a szerződés szankciórendszere az
ajánlattevő által az ajánlatában vállalt beruházás határidőre
történő elkészültét, a kerületi lakosok érdekeinek és Rákosmente
Önkormányzata vagyoni érdekeinek védelmét biztosítsa.
5. A
Képviselő-testület
felkéri
és
egyben
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a hozzáépítés kapcsán létrejövő felépítmény
használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követően az
ingatlan társasházzá történő alakítása érdekében járjon el.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon
belül, a szerződés megkötésére: a döntést követő 60 napon belül,
az ingatlan társasházzá történő alakítására: hozzáépítés kapcsán
létesülő felépítmény használatbavételi engedélyének jogerőre
emelkedésétől számított 90 nap
(22 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 22. pontja:
126/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
a
128468/12
helyrajzi
számú
ingatlan
ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése tárgyában hozott
36/2009. (II. 2.) Kt. határozat kiegészítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
188/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 36/2009. (II. 2.) Kt. határozat
1. pontját visszavonja, és helyébe a következő szöveg lép:
„1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján – mely szerint a települési önkormányzat feladata
többek között a településfejlesztés, a településrendezés, a közösségi
tér biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése – a T-83826 számú változási vázrajz szerinti 128457/8,
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128457/6 valamint 128468/12 helyrajzi számú ingatlanokon
kialakítja a kerület főterét a 128468/12 helyrajzi számú ingatlan
művelési ágának (kivett park) változatlanul hagyása mellett.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, az állami vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. §-a
továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§ (1) bekezdése alapján azzal a kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-hez, hogy Rákosmente főterének kialakítása
érdekében a 128468/12 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen adja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
tulajdonába.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglaltak szerint kiegészített kérelmet juttassa el a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az MNV Zrt. vezérigazgatójának értesítésére: a
döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 23. pontja:
127/2009/04.21. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat támogatási kérelem benyújtására az Erdős Renée Ház állandó
kiállításának megújítása céljából
Előadó: Riz Levente polgármester
189/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja az Erdős
Renée Ház helytörténeti kiállításának felújítása céljából a helyi
önkormányzatok
által
fenntartott
múzeumok
szakmai
támogatásáról szóló 12/2009. (III. 27.) OKM rendeletben foglaltak
alapján összeállított támogatási kérelem benyújtását.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban
megjelölt támogatással megvalósuló 10.200.000.- Ft összértékű
fejlesztés megvalósítására 1.020.000.-Ft önrészt biztosít az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az intézmények pályázati
önrész céltartaléka terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban
foglaltak végrehajtása érdekében terjessze a Képviselő-testület elé
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására irányuló előterjesztést.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 24. pontja:
128/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
NFGM/889/50 (2009) számú határozata elleni bírósági felülvizsgálati
kérelem benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
190/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztályának Építésügyi
Igazgatási Osztálya által kibocsátott, 2009. április 3. napján kelt,
NFGM/889/50 (2009) számú határozat bírósági felülvizsgálatát
kezdeményezi a Főváros Bíróság előtt.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kereset
előterjesztésére és a jogi képviselő megbízására arra tekintettel, hogy
az ügyben a jogi képviselet kötelező.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a kereset benyújtására 2009. május 8. napja
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 25. pontja:
129/2009/04.22. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI valamint az
Egyesített Szolgáltató Központ és a Családsegítő Központ 1173
Budapest, Újlak u. 106. sz. alatti telephelyei illetve székhelye komplex
akadálymentesítése céljából a 356/2008. (VI. 19.) Kt. határozatban
biztosított pályázati önrész megemelésére
Előadó: Riz Levente polgármester
191/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és
EGYMI komplex akadálymentesítésére európai uniós pályázaton
elnyert 10 000 000 Ft támogatáshoz a 356/2008. (VI.19.) Kt. határozat
alapján biztosított 5 423 336 Ft saját forrás összegét további 518 664
Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének „Európai
uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés”
előirányzata terhére, így önrészként összesen 5 942 000 Ft összeget
biztosít.
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2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szolgáltató Központ és
a Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. sz. alatti
telephelyeinek illetve székhelyének komplex akadálymentesítésére
európai uniós pályázaton elnyert 10 000 000 Ft támogatáshoz a
356/2008. (VI.19.) Kt. határozat alapján biztosított 5 480 948 Ft saját
forrás összegét további 2 074 122 Ft-tal megemeli az Önkormányzat
2009. évi költségvetésének „Európai uniós és hazai pályázatok
benyújtásához tanulmány és tervkészítés” előirányzata terhére, így
önrészként összesen 7 555 070 Ft összeget biztosít.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2.
pontban foglalt döntésének megfelelően gondoskodjon a vállalkozói
szerződések megkötéséről.
4.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2.
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
irányuló rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a vállalkozói szerződések megkötésére: 2009.
május 13., a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi
rendes ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 26. pontja:
97/2009/03.24.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő
munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Központ

2008.

évi

192/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2008.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Rákoskeresztúri
Családsegítő Központ 2008. évi működése megfelelt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó előírásoknak.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 2./
pontban foglalt döntésről értesítse a Rákoskeresztúri Családsegítő
Központ vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 27. pontja:
106/2009/03.28.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
193/2009. (IV. 23.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület az Egyesített Szolgáltató Központ 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesített Szolgáltató
Központ 2008. évi működése megfelelt a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó előírásoknak.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 2./
pontban foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ
vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
k.m.f.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester

