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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/10/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. május 21-én megtartott
képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvéből
213/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően:
183/2009/05.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosításának előkészítésére a Budapest XVII. kerület,
Rózsahegy utca – Kerülő utca – Ferihegyi út – Erdő utca által határolt
terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
214/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően:
187/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, Levendulás II. területre vonatkozó Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
215/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően:
185/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti út 168. szám alatti
(hrsz.: 128468/6/A/66 ) 20 m² alapterületű, földszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
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216/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően:
186/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
217/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli
sürgősséget igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően:
188/2009/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosligeti Polgári Kör kérelmére helységnév-tábla
állításának és Rákosmente címere használatának engedélyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
218/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 213/2009. (V. 21.), a 214/2009. (V. 21.), a
215/2009. (V. 21.), a 216/2009. (V. 21.) és a 217/2009. (V. 21.) Kt.
határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Hatósági ügyek:
1./ 131/2009/04.22. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
2./ 133/2009/04.27. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 135/2009/04.28. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
4./ 143/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
5./ 144/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
6./ 145/2009/05.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
7./ 147/2009/05.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
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8./ 174/2009/05.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
9./ 175/2009/05.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
10./ 176/2009/05.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 177/2009/05.08. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
Személyi kérdések:
12./ 154/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
13./ 160/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskertért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
14./ 161/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsaba-Újtelepért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
15./ 162/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoshegyért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
16./ 163/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosligetért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
17./ 164/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskeresztúrért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
18./ 165/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsabáért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
19./ 141/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Laborcz Ferenc Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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20./ 140/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
21./ 137/2009/05.04.
Javaslat az Összefogás Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat
elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 138/2009/05.04.
Javaslat
a
Balassi
Bálint
Nyolcévfolyamos
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Gimnázium

23./ 139/2009/05.04.
Javaslat a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
24./ 142/2009/05.04.
Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
25./ 151/2009/05.07.
Javaslat a Gregor József Általános Iskolában működő iskolaszékbe
képviselő delegálására továbbá a Liget Gondozási Központban működő
érdekképviseleti fórum tagjának kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
26./ 157/2009/05.07.
Javaslat bizottsági elnök és bizottsági tag megválasztására
Előadó: Papp Péter Pálné, az MSZDP képviselőcsoportjának
vezetője
Rendeletalkotási javaslat:
27./ 136/2009/04.30.
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról szóló
…/2009. (…) rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata
vagyonkimutatásának
elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
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Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
28./ 148/2009/05.06.
Budapest Főváros XVI. kerület, Margit utca – Miklós utca – István
király utca – Fábián utca által határolt területre vonatkozó
Szabályozási Terv előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
29./ 152/2009/05.07.
Budapest Főváros X. kerület, Hős utca – Pongrác út – Csilla utca –
Gyöngyike utca – Salgótarjáni út – Zách utca által határolt területre
vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának
véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
30./ 155/2009/05.07.
Javaslat a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott
12.000 EFt összeg felhasználására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
31./ 159/2009/05.07.
Javaslat a Budapest XVII. kerület 128046 hrsz. alatt felvett, Mogyorósi
Zoltán és Csőke Anikó tulajdonában álló ingatlan tulajdoni
viszonyainak rendezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
32./ 183/2009/05.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosításának előkészítésére a Budapest XVII. kerület,
Rózsahegy utca – Kerülő utca – Ferihegyi út – Erdő utca által határolt
terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában
Előadó: Riz Levente polgármester
33./ 187/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, Levendulás II. területre vonatkozó Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
34./ 185/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti út 168. szám alatti
(hrsz.: 128468/6/A/66 ) 20 m² alapterületű, földszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
35./ 186/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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36./ 188/2009/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosligeti Polgári Kör kérelmére helységnév-tábla
állításának és Rákosmente címere használatának engedélyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
Beszámolók:
37./ 130/2009/04.22.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása terén
végzett 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
38./ 132/2009/04.27.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2009. év
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

I.

39./ 134/2009/04.27.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója a 2009. év I. negyedévben
átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
40./ 149/2009/05.07.
A Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolója a 2009. év I.
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi Bizottság
elnöke
41./ 150/2009/05.07.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2009. év I.
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
42./ 153/2009/05.07.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti
feladatainak 2008. évi ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

és

gyermekvédelmi

43./ 156/2009/05.07.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. I. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
44./ 179/2009/05.11.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év I.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
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45./ 180/2009/05.11.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év I.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
46./ 181/2009/05.11.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben
történt 2009. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
47./ 182/2009/05.11.
Beszámoló a 2009. év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
Tájékoztató:
48./ 158/2009/05.07.
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2008.
évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
219/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Személyi kérdések” keretén
belül az alábbiak szerint módosítja az előterjesztések tárgyalási
sorrendjét:
141/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Laborcz Ferenc Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
140/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
137/2009/05.04.
Javaslat az Összefogás Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat
elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
138/2009/05.04.
Javaslat
a
Balassi
Bálint
Nyolcévfolyamos
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Gimnázium
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139/2009/05.04.
Javaslat a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
142/2009/05.04.
Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
154/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
160/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskertért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
161/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsaba-Újtelepért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
162/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoshegyért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
163/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosligetért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
164/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskeresztúrért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
165/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsabáért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
151/2009/05.07.
Javaslat a Gregor József Általános Iskolában működő iskolaszékbe
képviselő delegálására továbbá a Liget Gondozási Központban működő
érdekképviseleti fórum tagjának kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
157/2009/05.07.
Javaslat bizottsági elnök és bizottsági tag megválasztására
Előadó: Papp Péter Pálné, az MSZDP képviselőcsoportjának
vezetője
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 1. pontja:
131/2009/04.22. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 2. pontja:
133/2009/04.27. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 3. pontja:
135/2009/04.28. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 4. pontja:
143/2009/05.04. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 5. pontja:
144/2009/05.04. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 6. pontja:
145/2009/05.05. 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 kivonata külön szerepel.
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A napirend 7. pontja:
147/2009/05.05. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 8. pontja:
174/2009/05.08. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 9. pontja:
175/2009/05.08. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 10. pontja:
176/2009/05.08. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 11. pontja:
177/2009/05.08. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 19. pontja:
141/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Laborcz Ferenc Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
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.
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231/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Laborcz Ferenc Általános Iskola (1173
Budapest, Ferihegyi út 115.) intézményvezetői teendőinek ellátásával
2009. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig Erdészné Nagy
Évát bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 169.200,Ft/hó összegben, alapbér jellegű pótlékát bruttó 13.500,- Ft/hó
összegben, vezetői pótlékát bruttó 52.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázókat valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
140/2009/05.04. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását – kivéve Derczbach Tamás és
Székely Márta pályázatának tárgyalását – az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A nyílt ülésen valamint az ügy érdemében
hozott határozatok nyilvánosak.
232/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező
138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában
működő Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1173
Budapest, Akácvirág utca 49.) intézményvezetői teendőinek ellátásával
2009. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig Derczbach
Tamást bízza meg.
(12 igen szavazat, 15 tartózkodás)
(Derczbach Istvánné személyes érintettség miatt nem vett részt a
döntéshozatalban.)
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233/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI.8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium (1173 Budapest, Akácvirág utca 49.) intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1. napjától 2014. július 31.
napjáig dr. Hicz Jánost bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 176.400,Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 60.000,- Ft/hó összegben,
kerületi pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázókat valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(15 igen szavazat, 12 tartózkodás)
(Derczbach Istvánné személyes érintettség miatt nem vett részt a
döntéshozatalban.)
A napirend 21. pontja:
137/2009/05.04.
Javaslat az Összefogás Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat
elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
234/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Összefogás Óvoda (1173 Budapest, Lázár
deák utca 15-17.) intézményvezetői teendőinek ellátásával 2009.
augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig Lengyel Pálnét bízza
meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 193.000,Ft/hó összegben, alapbér jellegű pótlékát bruttó 9.650,- Ft/hó
összegben, vezetői pótlékát bruttó 46.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
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Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
Módosítva: 338/2013.(IX.19.) Kt. határozattal.

A napirend 22. pontja:
138/2009/05.04.
Javaslat
a
Balassi
Bálint
Nyolcévfolyamos
intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Gimnázium

235/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
(1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7.) intézményvezetői teendőinek
ellátásával 2009. augusztus 15. napjától 2014. augusztus 14. napjáig
Farkas Györgyöt bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 208.400,Ft/hó összegben, alapbér jellegű pótlékát bruttó 20.840,- Ft/hó
összegben, vezetői pótlékát bruttó 60.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázókat valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
(Dr. Piláth Károly személyes érintettség miatt nem vett részt a
döntéshozatalban.)
A napirend 23. pontja:
139/2009/05.04.
Javaslat a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
236/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező

14/33
138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában
működő Kossuth Lajos Általános Iskola (1171 Budapest, Erzsébet krt.
56.) intézményvezetői teendőinek ellátásával 2009. augusztus 15.
napjától 2014. augusztus 14. napjáig Áldási Editet bízza meg.
(13 igen szavazat, 15 tartózkodás)
237/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI.8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Kossuth Lajos Általános Iskola (1171
Budapest, Erzsébet krt. 56.) intézményvezetői teendőinek ellátásával
2009. augusztus 15. napjától 2014. augusztus 14. napjáig Georgita
Imrét bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 144.600,Ft/hó összegben, alapbér jellegű pótlékát bruttó 7.200,- Ft/hó
összegben, vezetői pótlékát bruttó 52.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázókat valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(16 igen, 1 nem szavazat, 11 tartózkodás)
A napirend 24. pontja:
142/2009/05.04.
Javaslat a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
238/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
közoktatási
intézményekben
történő
végrehajtásáról
rendelkező 138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
fenntartásában működő Zrínyi Miklós Általános Iskola (1171
Budapest, Sisakos sáska utca 3.) intézményvezetői teendőinek
ellátásával 2009. augusztus 1. napjától 2014. július 31. napjáig
Petrőczy Tibort bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető alapbérét bruttó 166.800,Ft/hó összegben, alapbér jellegű pótlékát bruttó 8.300,- Ft/hó

15/33
összegben, vezetői pótlékát bruttó 52.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Petrőczy Dániel személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

miatt

nem

vett

részt

a

A napirend 12. pontja:
154/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, 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 határozatok
nyilvánosak.
239/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998. (IV.19.)
rendelete alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjat Gelencsér Zsófiának adományozza.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 20.
(28 igen szavazat, egyhangú)
240/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998. (IV.19.)
rendelete alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjat Wehovszky Viviennek adományozza.
2.
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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 20.
(28 igen szavazat, egyhangú)
241/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998. (IV.19.)
rendelete alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjat Székely Boglárkának 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 20.
(27 igen szavazat, egyhangú)
242/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998. (IV.19.)
rendelete alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjat Szilágyi Zoltán Zsoltnak adományozza.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. június 20.
(27 igen szavazat, egyhangú)
243/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló 37/1998. (IV.19.)
rendelete alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben az „Élen a tanulásban,
élen a sportban” díjat Budai Bettinának adományozza.
2.
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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 20.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
160/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskertért” Díj 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 határozat
nyilvános.
244/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákoskertért” Díjat a 2009. évben
Zsuzsa Mihály énekes színművésznek adományozza, Rákoskert
városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége
elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 12.
(22 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 14. pontja:
161/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsaba-Újtelepért” Díj 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 határozat
nyilvános.
245/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákoscsaba-Újtelepért” Díjat a
2009. évben Kókainé Fülöp Klára szakvédőnőnek adományozza,
Rákoscsaba-Újtelep városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti
tevékenysége elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 11.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 15. pontja:
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162/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoshegyért” Díj 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 határozat
nyilvános.
246/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákoshegyért” Díjat a 2009.
évben Albrecht Gyula újságírónak adományozza, Rákoshegy városrész
érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 25.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
163/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákosligetért” Díj 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 határozat
nyilvános.
247/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákosligetért” Díjat a 2009.
évben Komár Bertalanné nyugalmazott pedagógusnak adományozza,
Rákosliget városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti
tevékenysége elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 18.
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Dunai Mónika személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

miatt

nem

A napirend 17. pontja:
164/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoskeresztúrért” Díj adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester

vett

részt

a
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A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a)
pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat
nyilvános.
250/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákoskeresztúrért” Díjat a 2009.
évben Barna Sándorné óvodatitkárnak adományozza, Rákoskeresztúr
városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti tevékenysége
elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 19.
(25 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 18. pontja:
165/2009/05.07. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Rákoscsabáért” Díj 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 határozat
nyilvános.
251/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákoscsabáért” Díjat a 2009.
évben Dr. Lábas Ignác nyugalmazott orvosnak adományozza,
Rákoscsaba városrész érdekében kifejtett, elkötelezett közéleti
tevékenysége elismeréséül.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2009. szeptember 5.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 25. pontja:
151/2009/05.07.
Javaslat a Gregor József Általános Iskolában működő iskolaszékbe
képviselő delegálására továbbá a Liget Gondozási Központban működő
érdekképviseleti fórum tagjának kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
252/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő
Gregor József Általános Iskola (1172 Budapest, Hősök tere 19-20.)
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iskolaszékébe 2009. június 1. napjától önkormányzati képviselői
mandátumának lejártáig Rózsahegyi Pétert delegálja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő
Egyesített Szolgáltató Központhoz tartozó Liget Gondozási Központ
(1172 Budapest, Liget sor 46.) érdekképviseleti fórumának tagjává
2009. június 1. napjától önkormányzati mandátumának lejártáig
Rózsahegyi Pétert jelöli ki.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2.
pontokban foglalt döntéseiről értesítse az érintett intézmények vezetőit.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Rózsahegyi Péter személyes érintettség miatt nem vett részt a
döntéshozatalban.)
A napirend 26. pontja:
157/2009/05.07.
Javaslat bizottsági elnök és bizottsági tag megválasztására
Előadó: Papp Péter Pálné, az MSZDP képviselőcsoportjának
vezetője
253/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az EU-kapcsolatok Bizottság összetételére
vonatkozó 77/2008. (II. 21.) Kt. határozatában a „Papp Péter Pálnét”
szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép: „dr. Benkő
Pétert”.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
254/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Bizottság összetételére vonatkozó
81/2008. (II. 21.) Kt. határozatában a „dr. Benkő Pétert” szövegrészt
visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép: „Papp Péter Pálnét”.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 27. pontja:
136/2009/04.30.
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Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról szóló
…/2009. (…) rendelete megalkotására és Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata
vagyonkimutatásának
elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
255/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített mérlegét
59.625.210 E Ft
mérleg főösszeggel,
4.273.506 E Ft
induló tőkével,
52.257.395 E Ft
tőkeváltozással,
1.692.418 E Ft
költségvetési tartalékkal és
1.401.891 E Ft
kötelezettséggel
hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
15.116.044 E Ft eredeti kiadási előirányzattal,
19.069.181 E Ft módosított kiadási előirányzattal,
15.197.923 E Ft teljesített kiadási főösszeggel,
15.116.044 E Ft eredeti bevételi előirányzattal,
19.069.181 E Ft módosított bevételi előirányzattal,
16.884.599 E Ft teljesített bevételi főösszeggel
hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását
1.692.418 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2008. évi
helyesbített pénzmaradványát 15.509 E Ft összegben hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2008. évi helyesbített
pénzmaradványát 17.430 E Ft összegben hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008. évi pénzmaradványát
1.659.479 E Ft összegben hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján
gondoskodjon
az
Önkormányzat
2008.
évi
beszámolójának
közzétételéről és az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a beszámoló közzétételére és az
Számvevőszék részére történő megküldésére 2009. június 30.
(22 igen szavazat, 5 tartózkodás)

Állami
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
megalkotja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának 22/2009. (V. 22.) rendeletét a 2008. évi
költségvetés zárszámadásáról.
(21 igen szavazat, 7 tartózkodás)
A napirend 28. pontja:
148/2009/05.06.
Budapest Főváros XVI. kerület, Margit utca – Miklós utca – István
király utca – Fábián utca által határolt területre vonatkozó
Szabályozási Terv előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
256/2009. (V. 21.) 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 XVI.
kerület, Margit utca – Miklós utca – István király utca – Fábián utca
által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv véleményezési
eljárásában részt kíván venni, a településrendezési terv elkészítése
ellen kifogást nem emel.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntéséről értesítse Budapest Főváros XVI. kerület főépítészét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 29. pontja:
152/2009/05.07.
Budapest Főváros X. kerület, Hős utca – Pongrác út – Csilla utca –
Gyöngyike utca – Salgótarjáni út – Zách utca által határolt területre
vonatkozó Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának
véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
257/2009. (V. 21.) 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)
bekezésében és az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 5.§ (3)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros X.
kerület, Hős utca – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca –
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Salgótarjáni út – Zách utca által határolt területre vonatkozó Fővárosi
Szabályozási Keretterv (FSZKT) 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, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 30. pontja:
155/2009/05.07.
Javaslat a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott
12.000 EFt összeg felhasználására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
258/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 155/2009/05.07. számú,
„Javaslat a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott
12.000 EFt összeg felhasználására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatának I. e) pontjához rendelt 6. számú melléklet táblázata
törlendő, és helyébe a jelen határozat mellékletét képező táblázat
kerül.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
259/2009. (V. 21.) Kt. határozat
I.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a kerületi kisebbségi önkormányzatok számára
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (III. 13.)
rendeletében elkülönített 12.000 EFt felhasználását a kerületi
kisebbségi önkormányzatok által benyújtott pályázatok alapján - a
pályázatok véleményezésére létrehozott munkacsoport javaslatát
figyelembe véve - az alábbiak szerint határozza meg:
a)
Budapest
Főváros
XVII.
kerületi
Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat részére 950.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen
határozat 2. számú mellékletében felsorolt pályázati célok
megvalósítására, az ott megjelölt bontásban.
b) Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére 1.500.000.-Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 3.
számú mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott
megjelölt bontásban.
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c) Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat
részére 400.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 4.
számú mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott
megjelölt bontásban.
d)
Budapest
Főváros
XVII.
kerületi
Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzat részére 2.800.000.- Ft összegű támogatást nyújt a
jelen határozat 5. számú mellékletében felsorolt pályázati célok
megvalósítására, az ott megjelölt bontásban.
e) Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat
részére 3.460.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 6.
számú mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott
megjelölt bontásban.
f)
Budapest
Főváros
XVII.
kerületi
Örmény
Kisebbségi
Önkormányzat részére 420.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen
határozat 7. számú mellékletében felsorolt pályázati célok
megvalósítására, az ott megjelölt bontásban.
g) Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
részére 550.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 8.
számú mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott
megjelölt bontásban.
h) Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
részére 420.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 9.
számú mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott
megjelölt bontásban.
i) Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár, Görög, Lengyel, Német,
Örmény, Román, Ruszin valamint Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
részére az együttesen benyújtott pályázat alapján 1.500.000.- Ft
összegű támogatást nyújt a jelen határozat 1. számú mellékletében
meghatározott pályázati cél megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban.
II.
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kizárólag a benyújtott
pályázatokban megfogalmazott és a Képviselő-testület által támogatott
pályázati célok megvalósítására lehet az I. pontban meghatározott
összegeket felhasználni.
2. A kisebbségi önkormányzatok a pályázaton elnyert összegeket
legkésőbb 2010. május 31-ig használhatják fel.
III.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontban
foglalt döntéséről értesítse az érintett kisebbségi önkormányzatok
elnökeit.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 31. pontja:
159/2009/05.07.
Javaslat a Budapest XVII. kerület 128046 hrsz. alatt felvett, Mogyorósi
Zoltán és Csőke Anikó tulajdonában álló ingatlan tulajdoni
viszonyainak rendezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
260/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület 128046
hrsz. alatt felvett, Csőke Anikó és Mogyorósi Zoltán ½-½ tulajdoni
hányadában álló ingatlanra vonatkozóan a tulajdonosok által a
kisajátítandó területre tett bruttó 1.000.000,- Ft eladási és a kerítés
átépítésére vonatkozó bruttó 1.602.400,- Ft kártalanítási ajánlatot
elfogadja, és az ajánlatoknak megfelelően kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződést köt a tulajdonosokkal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nevében gondoskodjon a
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésnek az 1. pontban
foglaltaknak megfelelő előkészítéséről, és azt az Önkormányzat
képviseletében írja alá.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében 2.602.400 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az ingatlanvásárlás céltartalék terhére, egyben felkéri
a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására irányuló
rendelet tervezetét készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés
aláírására: a döntést követő 15 napon belül, a költségvetési rendelet
módosítására irányuló rendelettervezet előterjesztésére: a 2009.
júniusi rendes képviselő-testületi ülés időpontja
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 32. pontja:
183/2009/05.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
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Javaslat
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosításának előkészítésére a Budapest XVII. kerület,
Rózsahegy utca – Kerülő utca – Ferihegyi út – Erdő utca által határolt
terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában
Előadó: Riz Levente polgármester
261/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület,
Rózsahegy utca – Kerülő utca – Ferihegyi út – Erdő utca által határolt
terület belterületbe vonását valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv
szerinti MG-RF-XVII-01 mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban
fejlesztésre kijelölt kiskertes rekreációs területből M munkahelyi
területbe illetve MZ jelentős zöldfelületű munkahelyi területbe történő
átsorolását támogatja.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
a
Budapest
XVII.
kerület
Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször
módosított 3/2006. (III.2.) rendeletét módosítani kívánja a Budapest
XVII. kerület, Rózsahegy utca – Kerülő utca – Ferihegyi út – Erdő utca
által határolt terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
vonatkozásában, valamint elkészítteti a területre vonatkozó Fővárosi
Szabályozási Keretterv módosítási hatástanulmányt.
A tervkészítés célja: lehetőséget adni a területen gazdasági, ipari
termelő tevékenység folytatására, illetve a szabályozási vonal, a
beépítési százalék, az építménymagasság, az építési vonal, a telkek
rendeltetésének meghatározása.
Finanszírozó:
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata 30%, a területen található magántulajdonú ingatlanok
tulajdonosai 70%.
3.
A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a
2. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 1.500.000 Ft + ÁFA
összeget biztosít az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
„szabályozási tervek” előirányzat terhére.
4.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az 1-3. pontban foglalt döntésének
megfelelően.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15
napon belül, a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület 2009. júniusi ülése
(22 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 33. pontja:
187/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Pécel Város, Levendulás II. területre vonatkozó Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
262/2009. (V. 21.) 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, Levendulás II.
területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosítása 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, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
185/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti út 168. szám alatti
(hrsz.: 128468/6/A/66 ) 20 m² alapterületű, földszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
263/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület
128468/6/A/66 helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest,
XVII. kerület Pesti út 168. szám alatt található, földszinti, 20 m²
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 5 éves
határozott időtartamra bérbe adja Máté Jánosné egyéni vállalkozó
részére totó-lottó árusítás céljára.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott
helyiség bérleti díja alapbérleti díj valamint közüzemi és egyéb
költségekből áll; az alapbérleti díj havonta 35.000.- Ft + ÁFA,
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amely minden évben a KSH által közölt éves fogyasztóiár-indexnek
megfelelően módosítandó.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2.
pontokban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a bérleti szerződés megkötésére: 2009. június 15.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 35. pontja:
186/2009/05.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
264/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének általános célú gazdálkodási tartalék kerete terhére a
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére 400.000 Ft összegű
támogatást nyújt a Gózon Gyula Kamaraszínházban 2009. május 27én bemutatandó színdarab költségeinek támogatása céljából.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést az Önkormányzat nevében írja alá, és az Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására irányuló
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Riz Levente polgármester
azonnal, a támogatási szerződés megkötésére: a döntést
követő 5 napon belül, a költségvetési rendelet
módosítására irányuló előterjesztés benyújtására: a
Képviselő-testület 2009. júniusi ülése
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)

A napirend 36. pontja:
188/2009/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosligeti Polgári Kör kérelmére helységnév-tábla
állításának és Rákosmente címere használatának engedélyezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
265/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló, a Budapesti 1.
számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Budapest XVII.
kerület, külterület 0137658/1 helyrajzi szám alatt felvett 19 ha 2471
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m2 alapterületű „szántó” művelési ágú ingatlanon a Ferihegyi út –
Rákos-patak találkozásánál a Rákosligeti Polgári Kör által állítandó
helységnév-tábla elhelyezéséhez hozzájárulását adja.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló 50/1997. (VIII. 29.) rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Bizottságra átruházott
hatáskörét esetileg magához vonva – az alábbiak szerint engedélyezi a
Rákosligeti Polgári Kör részére Rákosmente címerének használatát:
A címer használatára jogosult megnevezése és címe: Rákosligeti Polgári
Kör (1172 Budapest, Hősök tere 9.)
Az engedélyezett felhasználási cél megnevezése: helységnév-tábla.
Az engedélyezett mennyiség: 1 db.
Az előállítás anyaga: pácolt fenyő.
A címerrel díszítendő tárgy leírása: a helységnév-táblán a címeren kívül
Rákosliget neve szerepel latin betűkkel és rovásírással.
Az engedély érvényességének határideje: visszavonásig.
A címer felhasználásáért felelős személy megnevezése: Rózsahegyi
Péter, a Rákosligeti Polgári Kör elnöke.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban
foglalt döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(26 igen szavazat, 1 nem)
A napirend 37. pontja:
130/2009/04.22.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása terén
végzett 2008. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
266/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek
és pszichiátriai betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása
terén végzett 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban
foglalt döntésről értesítse a Félúton Alapítvány kuratóriumi titkárát.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(24 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 38. pontja:
132/2009/04.27.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2009. év
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

I.

267/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolóját a
2009. év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéséről
elfogadja.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 39. pontja:
134/2009/04.27.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója a 2009. év I. negyedévben
átruházott hatáskörben hozott döntéséről
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
268/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolóját a 2009.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéséről elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 40. pontja:
149/2009/05.07.
A Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolója a 2009. év I.
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi Bizottság
elnöke
269/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolóját a
2009. év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 41. pontja:
150/2009/05.07.
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2009. év I.
negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
270/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a
2009. év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 42. pontja:
153/2009/05.07.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2008. évi ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
271/2009. (V. 21.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót beleértve a Gyermekjóléti Központ, a SUPPORT Alapítvány és a RÉS
Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolóját is - elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalát az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2008. évi ellátásáról, továbbá értesítse a Gyermekjóléti
Központ vezetőjét, a SUPPORT Alapítvány képviselőjét valamint a RÉS
Szociális és Kulturális Alapítvány igazgatóját.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a tájékoztatásra és az értesítésre: a döntést követő
30 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 43. pontja:
156/2009/05.07.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. I. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
272/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
biztosított szociális célú gazdálkodási tartalék I. negyedévi
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 44. pontja:
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179/2009/05.11.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év I.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
273/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörében – a 2009.
év I. negyedévében - hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 45. pontja:
180/2009/05.11.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év I.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
274/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a polgármesternek az általános célú gazdálkodási
tartalék keret 2009. év I. negyedévi felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 46. pontja:
181/2009/05.11.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben
történt 2009. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
275/2009. (V. 21.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
biztosított választókerületi céltartalék 2009. év I. negyedévi
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 47. pontja:
182/2009/05.11.
Beszámoló a 2009. év I. negyedévében lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
276/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 2009. év I. negyedévében lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
(21 igen szavazat, 6 tartózkodás)

33/33
A napirend 48. pontja:
158/2009/05.07.
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2008.
évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Riz Levente polgármester
277/2009. (V. 21.) Kt. határozat
A
Képviselő-testület
az
Önkormányzat
által
fenntartott
intézményekben a 2008. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves
ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
tudomásul veszi.
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester

