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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/14/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott
képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvéből
377/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
262/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a „KMOP 4.5.2. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra történő
pályázat benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
378/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
263/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a KMOP-2007-5.2.2/B kódszámú „Térnyerő – Újítsuk meg együtt
Keresztúr köztereit! – Rákosmente kerületközpont fejlesztése” c. pályázat
kapcsán városfejlesztési társaság megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(27 igen szavazat, 2 tartózkodás)
379/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
264/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási
rendjéről szóló, többször módosított 25/1996. (V. 17.) rendelet módosítására
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(27 igen szavazat, 2 tartózkodás)
380/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
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265/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Ecser község, Rákóczi utca – Szent Imre utca – Kereszt utca – Kossuth utca
által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
381/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
266/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a játszótéri
illemhelyek hiánya miatt született együttműködési kezdeményezése
tárgyában
Előadó: Riz Levente polgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
382/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
267/2009/08.25. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a 2009. május 7. napján létrejött konzorciumi együttműködési
megállapodás valamint a 2009. június 25. napján létrejött projektszerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
383/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
269/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázatán történő részvételre és a
költségek biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
384/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
268/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázat elnyerése esetén a
Pestvidéki utca Nápoly utcától a Lemberg utca felé eső, zsákutca
szakaszának megépítésére, a pályázatban szereplő utcák közvilágításának
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bővítésére, korszerűsítésére valamint a projekt megvalósítása érdekében
szükséges egyéb kiadásokhoz forrás biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(29 igen szavazat, egyhangú)
385/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
270/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén
lévő gyűjtőutak meghatározására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen, 1 nem szavazat)
386/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 377/2009. (VIII. 27.), 378/2009. (VIII. 27.), 379/2009.
(VIII. 27.), 380/2009. (VIII. 27.), 381/2009. (VIII. 27.), 382/2009. (VIII. 27.),
383/2009. (VIII. 27.), 384/2009. (VIII. 27.), 385/2009. (VIII. 27.) Kt.
határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1./ 233/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
2./ 234/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 235/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
4./ 236/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
5./ 237/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
6./ 247/2009/08.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
7./ 248/2009/08.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
8./ 223/2009/06.29. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért díj” 2009.
évi adományozására
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
9./ 224/2009/07.07.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
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Káptalanfüredi Ifjúsági Tábora térítési díjairól szóló 32/1998. (V. 22.)
rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
10./ 225/2009/07.09.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított
51/2001. (IX. 27.) rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 251/2009/08.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (III. 13.) rendelete
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
12./ 255/2009/08.13.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet
módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
13./ 263/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a KMOP-2007-5.2.2/B kódszámú „Térnyerő – Újítsuk meg együtt
Keresztúr köztereit! – Rákosmente kerületközpont fejlesztése” c. pályázat
kapcsán városfejlesztési társaság megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
14./ 264/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási
rendjéről szóló, többször módosított 25/1996. (V. 17.) rendelet módosítására
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
15./ 246/2009/08.12. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
16./ 267/2009/08.25. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a 2009. május 7. napján létrejött konzorciumi együttműködési
megállapodás valamint a 2009. június 25. napján létrejött projektszerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
17./ 226/2009/07.10.
Javaslat a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány és a Renée Művészeti
Társaság támogatására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
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18./ 249/2009/08.13.
Javaslat A Szív Hangja Alapítvány, a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány, a Mallon - Esély Műhelyek Alapítvány, a „Szemem Fénye”Beteg Gyermekekért Alapítvány, a „XVII. kerületi Sportmozgalomért”
Közalapítvány, a „Felzárkózás” a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért
Alapítvány valamint a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
19./ 245/2009/08.11.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a 2009/2010. tanévben indítható óvodai csoportok,
iskolákban
indítható
osztályok,
napközis
csoportok
számának
meghatározása tárgyában hozott 13/2009.(I.22.) Kt. határozat módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
20./ 250/2009/08.13.
Javaslat a Gyökér u. 1. szám alatti bölcsőde megnyitásával kapcsolatos
döntések meghozatalára, a bölcsőde szakmai programjának elfogadására
valamint az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
21./ 252/2009/08.13.
Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 253/2009/08.13.
Javaslat a Budapest XVII. kerület Pipishegy utca 33. szám alatti,
138217/235 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tekintetében Barbara
Gabriella és Barbara Attila Csaba vevők kérelmének elfogadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
23./ 254/2009/08.13.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Zrínyi utca - Bojt utca között lévő,
(128022/2) helyrajzi számú közterületből 446 nm nagyságú területrész
elidegenítésére tárgyában született 362/2007. (VIII. 30.) Kt. határozat
módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
24./ 256/2009/08.13.
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, Határhalom út – Keresztúri út –
Pesti út által határolt terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
25./ 257/2009/08.13.
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, Bökényföldi út – 129008/71 hrsz-ú
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út – 129005/13 hrsz-ú árok – 129005/15 hrsz-ú ingatlan – 129005/17
hrsz-ú út – 137586/5 hrsz-ú út – 137586/3 hrsz-ú út által határolt terület
Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
26./ 262/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a „KMOP 4.5.2. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra történő
pályázat benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
27./ 265/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Ecser község, Rákóczi utca – Szent Imre utca – Kereszt utca – Kossuth utca
által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
28./ 266/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a játszótéri
illemhelyek hiánya miatt született együttműködési kezdeményezése
tárgyában
Előadó: Riz Levente polgármester
29./ 269/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázatán történő részvételre és a
költségek biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
30./ 268/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázat elnyerése esetén a
Pestvidéki utca Nápoly utcától a Lemberg utca felé eső, zsákutca
szakaszának megépítésére, a pályázatban szereplő utcák közvilágításának
bővítésére, korszerűsítésére valamint a projekt megvalósítása érdekében
szükséges egyéb kiadásokhoz forrás biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
31./ 270/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén
lévő gyűjtőutak meghatározására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
32./ 258/2009/08.17.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. II. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
33./ 259/2009/08.17.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év II.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
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34./ 260/2009/08.17.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év II.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
35./ 261/2009/08.17.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt
2009. év II. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
(26 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 1. pontja:
233/2009/08.03. 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 2. pontja:
234/2009/08.03. 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:
235/2009/08.03. 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:
236/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata külön szerepel.
A napirend 5. pontja:
237/2009/08.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata külön szerepel.
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A napirend 6. pontja:
247/2009/08.13. 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 7. pontja:
248/2009/08.13. 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 8. pontja:
223/2009/06.29. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a „Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért díj” 2009.
évi adományozására
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi 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.
395/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a „Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért
díj” alapításáról és adományozásáról szóló 6/2004. (I. 27.) rendelete 3. § e)
pontjának rendelkezése alapján úgy dönt, hogy a 2009. évben a díjat
Szalontai Istvánnak 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. november 6.
(22 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 9. pontja:
224/2009/07.07.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
Káptalanfüredi Ifjúsági Tábora térítési díjairól szóló 32/1998. (V. 22.)
rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 27/2009.
(VIII. 29.) rendeletét a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Káptalanfüredi Ifjúsági Tábora térítési díjairól szóló
32/1998. (V. 22.) rendelete módosításáról.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 10. pontja:
225/2009/07.09.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított
51/2001. (IX. 27.) rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 28/2009.
(VIII. 29.) rendeletét a városrészi díjak alapításáról és adományozásáról
szóló, többször módosított 51/2001. (IX. 27.) rendelet módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 11. pontja:
251/2009/08.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (III. 13.) rendelete
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
396/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
A
Képviselő-testület
úgy
dönt,
hogy
a
„XVII.
kerületi
Sportmozgalomért” Közalapítvány részére az egészségesebb életmód
népszerűsítése,
az
egészséges
testedzés
gyakorlása,
az
amatőr
sportszervezetek támogatása céljából 100 E Ft-ot biztosít az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret terhére.
2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Móricz Zsigmond Alapítvány Hét
Krajcár Kiadó részére Baán Tibor Állítmánykereső című kötete kiadásához
30 E Ft-ot biztosít az általános célú gazdálkodási tartalékkeret terhére.
3.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány részére 75 E Ft összeget biztosít a „Fehér Galamb” országos
népzenei verseny megrendezésére a választókerületek céltartaléka
előirányzat terhére.
4.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány részére 100 E Ft összeget biztosít a honlap tervezési és
kivitelezési munkáira az Oktatási és Kulturális Bizottság rendelkezésére
bocsátott általános célú gazdálkodási tartalékkeret terhére.
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5.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákosmente Közbiztonságáért
Közalapítvány részére 100 E Ft összeget biztosít a BRFK XVII. kerületi
Rendőrkapitányság részére szükséges eszközök beszerzésére az Oktatási és
Kulturális Bizottság rendelkezésére bocsátott általános célú gazdálkodási
tartalékkeret terhére.
6.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány részére 380 E Ft összeget biztosít különböző rendezvények és
a melléképület felújítása céljára az alábbiak szerint: az 5. sz. egyéni
választókerületi céltartalék terhére 80 E Ft-ot, a 8. sz. egyéni
választókerületi céltartalék terhére 150 E Ft-ot, a 9. sz. egyéni
választókerületi céltartalék terhére 150 E Ft-ot.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az alapítványok értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(21 igen, 3 nem szavazat, 4 tartózkodás)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 29/2009.
(VIII. 29.) rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
13/2009. (III. 13.) rendelet módosításáról.
(24 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 12. pontja:
255/2009/08.13.
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 30/2009.
(VIII. 29.) rendeletét az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.)
rendelet módosításáról.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
263/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a KMOP-2007-5.2.2/B kódszámú „Térnyerő – Újítsuk meg együtt
Keresztúr köztereit! – Rákosmente kerületközpont fejlesztése” c. pályázat
kapcsán városfejlesztési társaság megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
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397/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pro Rákosmente Városfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Pro Rákosmente
Nonprofit Kft.) néven egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hoz létre
2009. augusztus 27. napjával, a KMOP-2007-5.2.2/B-009 „Térnyerő –
Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit! - Rákosmente kerületközpont
fejlesztése” c. pályázatban foglaltak megvalósítása érdekében.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója a társaság
székhelyének 1173 Budapest, Pesti út 167. szám alatti ingatlant határozza
meg. A társaság fő tevékenységét a TEÁOR szerint az alábbiakban határozza
meg:
7022

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Felelős:
Riz Levente, polgármester
Határidő: azonnal, a szükséges intézkedések
meghozatalát követő öt napon belül
(19 igen, 2 nem szavazat, 6 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)

megtételére

a

döntés

398/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója a társaság első
ügyvezetőjének Forrás Gyulát jelöli ki 2011. május 31. napjáig terjedő
határozott időre.
Lakcím: 1172 Budapest, Jászapáti utca 17.
Anyja neve: Gyarmathy Ida
2.
A Képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját 640 000.- azaz
Hatszáznegyvenezer - Ft/hó, a saját gépjárműhasználat költségtérítését
50 000.- azaz Ötvenezer - Ft/hó összegben állapítja meg.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezető
megbízási szerződését Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata nevében aláírja.
Felelős: Riz Levente, polgármester
Határidő: azonnal, a szükséges intézkedések
meghozatalát követő öt napon belül
(18 igen, 2 nem szavazat, 7 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)

megtételére

a

döntés

399/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója a társaság Felügyelő
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Bizottság tagjainak 2009. augusztus 27. napjától 2011. május 31. napjáig
az alábbi személyeket választja meg:
Név:
Csorba Béla
Lakcím:
1172 Budapest, XVI. u. 11.
Anyja neve:
Macassy Edit
Személyi igazolvány szám: 310565 IA
Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:

Krupánszki Teréz
1171 Budapest, Zrínyi u. 84.
Szám Teréz
058209 HA

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:

Oláh László
1173 Budapest, Újlak u. 21.
Mihala Margit
118312 KA

2.
A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság elnökének 50.000.- azaz
ötvenezer- Ft/hó, a tagoknak 30.000.- azaz harmincezer Ft/hó összegű
tiszteletdíjat állapít meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre a döntés meghozatalát követő öt napon belül
(18 igen, 1 nem szavazat, 8 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)
400/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a Társaság
könyvvizsgálójává a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaságot (cégjegyzékszám: 10-06-024265; székhely:3351 Verpelét, Rákóczi
út 2/7.; kamarai tagsági szám: 001758; adószám: 12515422-3-10; a
könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló: Vitéz Zsolt (lakcím: 3351 Verpelét,
Rákóczi út 2/7.; anyja neve: Tusai Mária; kamarai azonosító szám:000118))
választja meg 2009. augusztus 27. napjától 2011. május 31. napjáig, a
társaság cégbejegyzésétől 40 000.- Ft + ÁFA/hó díjazás mellett.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre a döntés meghozatalát követő 5 napon belül
(18 igen szavazat, 9 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)
401/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy az alapításhoz
szükséges törzstőkét 2 000 000,- Ft – azaz Kettőmillió forint - összegben
pénzbetétként bocsátja a Kft. rendelkezésére a 2009. évi költségvetésben a
városközpont fejlesztési előirányzat terhére.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a törzstőke befizetésére a társaság bankszámlájának
megnyitását követő 3 napon belül
(18 igen, 2 nem szavazat, 7 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)
402/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a
Társaság jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgármestert, hogy a
határozat mellékletében foglalt tartalommal, a Pro Rákosmente
Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát írja
alá és a gazdasági társaság létesítése, cégbejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az Alapító Okirat aláírására a döntést követő 5 napon
belül
(18 igen, 2 nem szavazat, 7 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)
403/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy az
Önkormányzat és a Társaság között megkötendő, jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező alapszerződést elfogadja.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy az
Önkormányzat és a Társaság között megkötendő, jelen határozat 2. sz.
mellékletét képező megbízási szerződést elfogadja.
3.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megbízási szerződésben meghatározott
feladatok elvégzéséért 2009. évre időarányosan megállapított díj fedezetét,
14 250 000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
városközpont fejlesztési előirányzat terhére.
4.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a határozat 1. sz. mellékletét képező szerződés aláírására
a döntést követő 5 napon belül, a határozat 2. sz. mellékletét képező
szerződés aláírására a pályázati követelményekben foglalt határidő szerint
(18 igen, 2 nem szavazat, 7 tartózkodás)
(Visszavonva: 565/2009.(XI.19.) Kt. határozattal)
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A napirend 14. pontja:
264/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és ügyfélfogadási
rendjéről szóló, többször módosított 25/1996. (V. 17.) rendelet módosítására
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 31/2009.
(VIII. 29.) rendeletét a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetéről, munkarendjéről és
ügyfélfogadási rendjéről szóló, többször módosított 25/1996. (V. 17.) számú
rendelete módosításáról
(22 igen szavazat, 7 tartózkodás)
404/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 380/2007. (VIII. 30.) Kt.
határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 2009. szeptember 1. napjával az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az SZMSZ II. fejezetének 3. pontjában a „266/2007. (VI. 21.) Kt. határozat
I.B. pontjával került jóváhagyásra, 2007. szeptember 1. napjától hatályos”
szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép:
„431/2009. (VIII.27.) Kt. határozat 1. pontjával került jóváhagyásra.”
2. A II. fejezet „4. A Polgármesteri Hivatal telephelyei” pontja kiegészül az
alábbi új i) ponttal:
„i) 1173 Budapest, Pesti út 167.”
3. Az V. fejezet 1. pontjának első és második mondatában a „jegyző”
szövegrészt visszavonja, s helyébe a „polgármester” szövegrész lép. A
negyedik mondatban a „szervezet vezetője” szövegrészt visszavonja, s helyébe
a „polgármester” szövegrész lép.
4. Az V. fejezet 2. pontjának második mondatát visszavonja.
5. A IX. fejezet 1. pontjában szereplő szöveget visszavonja, s helyébe az
alábbi szöveg lép:
„A Hivatal gazdálkodási formáját tekintve teljes jogkörrel rendelkező,
önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve.”
6. A IX. fejezet 2. pontjában „Az intézmény állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége” szöveget követő felsorolást visszavonja, s helyébe az
alábbi felsorolás lép:
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„Meghatározó alaptevékenység szakágazata:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
A tevékenység sajátossága:
- a hatósági, igazgatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzése
valamint a Képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.
Alaptevékenység területei:
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
2009. december 31-ig hatályos: 75185-6 Települési vízellátás és vízminőség
védelem
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
2009. december 31-ig hatályos: 90111-6 Szennyvízelvezetés és -kezelés
421100 Út, autópálya építése
2009. december 31-ig hatályos: 45202-5 Helyi közutak létesítése, felújítása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2009. december 31-ig hatályos: 63121-1 Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2009. december 31-ig hatályos: 22121-4 Lapkiadás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
2009.
december
31-ig
hatályos:
70101-5
Saját
vagy
bérelt
ingatlanhasznosítás
750000 Állat-egészségügyi ellátás
2009. december 31-ig hatályos: 85201-8 Állategészségügyi tevékenység
813000 Zöldterület-kezelés
2009. december 31-ig hatályos: 01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
2009. december 31-ig hatályos: 75115-3 Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2009. december 31-ig hatályos: 75116-4 Települési és területi helyi
kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
2009. december 31-ig hatályos: 75167-0 Polgári védelmi tevékenyég
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
2009. december 31-ig hatályos: 75195-2 Közoktatási intézményekben végzett
kiegészítő tevékenységek
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
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882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
2009. december 31-ig hatályos:
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2009. december 31-ig hatályos: 92601–8 Máshová nem sorolt kulturális
tevékenység
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
2009. december 31-ig hatályos: 92404-7 Sportcélok és feladatok”
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az I. pontban foglalt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a jelen határozat mellékletét
képező SZMSZ aláírására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az SZMSZ kiadására: 2009. augusztus 31.
(22 igen szavazat, 7 tartózkodás)
A napirend 15. pontja:
246/2009/08.12.
Javaslat dr. Balla László ügyvédi költségeinek megtérítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
405/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Szalóky László ügyvéd felszólítása
alapján, dr. Balla László részére kártérítés jogcímén 240EFt összeget
megfizet.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
összeg kifizetése érdekében kössön megállapodást dr. Balla Lászlóval, és azt
az Önkormányzat nevében írja alá.
3.
A Képviselő-testület 240EFt-ot biztosít az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében a bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek
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céltartalék terhére a 2. pont alapján megkötendő megállapodás fedezetéül,
és 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, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a
megállapodás aláírására: a döntést követő 15 napon belül, a rendelettervezet
benyújtására: a Képviselő-testület 2009. szeptemberi rendes ülése
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
267/2009/08.25. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a 2009. május 7. napján létrejött konzorciumi együttműködési
megállapodás valamint a 2009. június 25. napján létrejött projektszerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
406/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban Rákosmente Kft.) egyedüli tagja jogkörében is eljárva – úgy
dönt, hogy a Groppo Panelrehab Kft., a Rákosmente Kft. és Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között 2009. május 7.
napján létrejött konzociumi együttműködési megállapodás valamint az
említett felek között 2009. június 25. napján létrejött projektszerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza és egyben felkéri a polgármestert, hogy
a Diadal Úti Általános Iskola és az Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola felújítása és
fűtéskorszerűsítésének
megvalósítása
érdekében
feltételes
nyílt
közbeszerzési pályázatot írjon ki, amelyben a beruházás költsége a
megtakarításból finanszírozandó, és a pályázónak – nyertessége esetére –
feltételként rögzíti a KEOP-2009-5.2.0/B pályázaton történő részvételt.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1)-2) pontokban
foglalt döntéseknek megfelelően a szükséges szerződéseket írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a
konzorciumi együttműködési megállapodás és a projektszerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére: a döntést követő 15 napon belül, a
közbeszerzési eljárás megindítására: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
(A 2)pont visszavonva a 13/2010.(I.21.) Kt. határozattal)
A napirend 17. pontja:
226/2009/07.10.
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Javaslat a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány és a Renée Művészeti
Társaság támogatására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
407/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Benedek Józsefnek 5 percben szót ad.
(27 igen szavazat, egyhangú)
408/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy B. Laborcz Flórának 5 percben szót ad.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
409/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint:
1. 2009 szeptemberétől kezdődően háromoldalú támogatási szerződés
keretében 3 éven keresztül évenként reálértéken 900 E Ft összegű
támogatást nyújt a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány (1174
Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli: Benedek József) és a Renée
Művészeti Társaság (1174 Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli: Laborcz
Flóra) részére az általuk a B. L. Teremben megtartandó rendezvények
(kiállítások, szimpóziumok) valamint az általuk megjelentetendő szakmai
anyagok, katalógusok költségeire azzal, hogy ezen időszak alatt a két
szervezetet az Önkormányzat semmilyen egyéb rendelkezésére álló pénzügyi
forrásból nem támogatja.
2. 900 E Ft összegű támogatást nyújt a Laborcz Ferenc Szobrászműhely
Alapítvány (1174 Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli: Benedek József) és
a Renée Művészeti Társaság (1174 Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli:
Laborcz Flóra) részére a B. L. Teremben (1174 Budapest, Bél Mátyás u. 41.)
2009 szeptembere és 2010 áprilisa között megtartandó rendezvények és az
ezekhez kapcsolódó kiadványok elkészítésének költségeire az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében a hitelfelvételi előirányzat egyidejű emelésével.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban
foglalt döntésének megfelelően értesítse az érintett szervezetek képviselőit,
gondoskodjék az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítására vonatkozó rendelettervezet elkészíttetéséről és a Képviselőtestület elé terjesztéséről, továbbá az Önkormányzat nevében kösse meg a
támogatási szerződést.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(14 igen, 1 nem szavazat, 13 tartózkodás)
410/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint:
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1. nem ért egyet a Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány (1174
Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli: Benedek József) és a Renée
Művészeti Társaság (1174 Budapest, Bél Mátyás u. 41., képviseli: Laborcz
Flóra) 3 éven keresztül az Oktatási és Kulturális Bizottság 131/2009. (06.
12.) Okt. és Kult. Biz. határozatában foglaltak szerint történő támogatásával.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse az érintett szervezetek képviselőit.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(14 igen, 4 nem szavazat, 10 tartózkodás)
A napirend 18. pontja:
249/2009/08.13.
Javaslat A Szív Hangja Alapítvány, a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány, a Mallon - Esély Műhelyek Alapítvány, a „Szemem Fénye”Beteg Gyermekekért Alapítvány, a „XVII. kerületi Sportmozgalomért”
Közalapítvány, a „Felzárkózás” a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért
Alapítvány valamint a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
411/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az alapítványok támogatására
elkülönített előirányzat terhére 100 000.- Ft összegű támogatást nyújt A Szív
Hangja Alapítvány részére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(8 igen, 11 nem szavazat, 9 tartózkodás)
412/2009. (VIII. 27.) 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, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(18 igen, 3 nem szavazat, 7 tartózkodás)
413/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az alapítványok támogatására
elkülönített előirányzat terhére 200 000.- Ft összegű támogatást nyújt
Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány részére.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal
(9 igen, 7 nem szavazat, 11 tartózkodás)
414/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az alapítványok támogatására
elkülönített előirányzat terhére 100 000.- Ft összegű támogatást nyújt
Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány részére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(12 igen, 2 nem szavazat, 13 tartózkodás)
415/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített előirányzat
terhére 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány 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
(26 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás)
416/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített előirányzat
terhére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a Mallon – Esély Műhelyek
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
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
417/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az alapítványok támogatására
elkülönített előirányzat terhére 50 000.- Ft összegű támogatást nyújt a
”Szemem Fénye” – Beteg Gyermekekért Alapítvány részére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(6 igen, 9 nem szavazat, 13 tartózkodás)
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418/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a ”Szemem Fénye” – Beteg
Gyermekekért 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, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(20 igen, 4 nem szavazat, 4 tartózkodás)
419/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített előirányzat
terhére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „XVII. kerületi
Sportmozgalomért” Közalapítvány 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
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
420/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
”Felzárkózás” a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány által kért
támogatás jogosságát, és tegyen javaslatot a döntésre.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2009. decemberi rendes ülése
(22 igen, 1 nem szavazat, 4 tartózkodás)
421/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az alapítványok támogatására
elkülönített előirányzat terhére 50 000.- Ft összegű támogatást nyújt a Szent
Erzsébet Gyermekalapítvány részére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(8 igen, 10 nem szavazat, 10 tartózkodás)
422/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szent Erzsébet Gyermekalapítványt
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
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Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(18 igen, 5 nem szavazat, 5 tartózkodás)
423/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített előirányzat
terhére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a Csicsergő 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
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 19. pontja:
245/2009/08.11.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási
intézményekben a 2009/2010. tanévben indítható óvodai csoportok,
iskolákban
indítható
osztályok,
napközis
csoportok
számának
meghatározása tárgyában hozott 13/2009.(I.22.) Kt. határozat módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
424/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13/2009. (I. 22.) Kt. határozat III.
pontjának a „Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 32
tanulócsoport” szövegrészét visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 33 tanulócsoport”.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóját.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
250/2009/08.13.
Javaslat a Gyökér u. 1. szám alatti bölcsőde megnyitásával kapcsolatos
döntések meghozatalára, a bölcsőde szakmai programjának elfogadására
valamint az Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
425/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 250/2009/08.13. számú, „Javaslat a
Gyökér u. 1. szám alatti bölcsőde megnyitásával kapcsolatos döntések
meghozatalára, a bölcsőde szakmai programjának elfogadására valamint az
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Egyesített Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására” tárgyú
előterjesztés vitáját lezárja.
(20 igen, 2 nem szavazat, 5 tartózkodás)
426/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el az a javaslatot, mely szerint:
1./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjától az Egyesített
Szolgáltató Központ keretén belül 40 férőhelyes bölcsődét működtet a 1173
Budapest, Gyökér u. 5. szám alatti, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata saját tulajdonát képező ingatlanban, melynek
az Angyalkert Bölcsőde nevet adja.
2./ A Képviselő-testület az Angyalkert Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
bölcsődevezetőben, 8 fő gondozónőben, 3 fő technikai dolgozóban és 1 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott gondnokban, azaz 12,5 főben határozza
meg, ezért az Egyesített Szolgáltató Központ létszámát 2009. szeptember 1jétől 12,5 fővel megemeli.
3. a) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.652 EFt összegű
személyi juttatást, 1.996 EFt összegű munkáltatót terhelő járulékot valamint
2.850 EFt összegű dologi kiadást, azaz összesen 11.498 EFt előirányzatot
biztosít.
b) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Angyalkert Bölcsődében a
fenntartó képviseletében az Érdekképviseleti Fórum tagjának Nagy Anikó
önkormányzati képviselőt jelöli ki.
5./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjával kiadja az Egyesített
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító
Okiratát, s ezzel egyidejűleg az intézménynek a 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozat 4.1. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratát visszavonja.
6./ A Képviselő-testület jóváhagyja az Angyalkert Bölcsőde jelen határozat 2.
számú mellékletét képező Szakmai Programját.
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a 3.a) pontban foglalt döntésnek megfelelően.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket az Angyalkert Bölcsőde működésének
engedélyeztetése tárgyában.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(9 igen, 8 nem szavazat, 11 tartózkodás)
427/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el az a javaslatot, mely szerint:
1./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjától az Egyesített
Szolgáltató Központ keretén belül 40 férőhelyes bölcsődét működtet a 1173
Budapest, Gyökér u. 5. szám alatti, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata saját tulajdonát képező ingatlanban, melynek
a Tipegő Bölcsőde nevet adja.
2./ A Képviselő-testület a Tipegő Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
bölcsődevezetőben, 8 fő gondozónőben, 3 fő technikai dolgozóban és 1 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott gondnokban, azaz 12,5 főben határozza
meg, ezért az Egyesített Szolgáltató Központ létszámát 2009. szeptember 1jétől 12,5 fővel megemeli.
3. a) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.652 EFt összegű
személyi juttatást, 1.996 EFt összegű munkáltatót terhelő járulékot valamint
2.850 EFt összegű dologi kiadást, azaz összesen 11.498 EFt előirányzatot
biztosít.
b) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tipegő Bölcsődében a fenntartó
képviseletében az Érdekképviseleti Fórum tagjának Nagy Anikó
önkormányzati képviselőt jelöli ki.
5./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjával kiadja az Egyesített
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító
Okiratát, s ezzel egyidejűleg az intézménynek a 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozat 4.1. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratát visszavonja.
6./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Tipegő Bölcsőde jelen határozat 2.
számú mellékletét képező Szakmai Programját.
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a 3.a) pontban foglalt döntésnek megfelelően.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Tipegő Bölcsőde működésének
engedélyeztetése tárgyában.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal
(9 igen, 2 nem szavazat, 17 tartózkodás)
428/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el az a javaslatot, mely szerint:
1./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjától az Egyesített
Szolgáltató Központ keretén belül 40 férőhelyes bölcsődét működtet a 1173
Budapest, Gyökér u. 5. szám alatti, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata saját tulajdonát képező ingatlanban, melynek
a Manócska Bölcsőde nevet adja.
2./ A Képviselő-testület a Manócska Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
bölcsődevezetőben, 8 fő gondozónőben, 3 fő technikai dolgozóban és 1 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott gondnokban, azaz 12,5 főben határozza
meg, ezért az Egyesített Szolgáltató Központ létszámát 2009. szeptember 1jétől 12,5 fővel megemeli.
3. a) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.652 EFt összegű
személyi juttatást, 1.996 EFt összegű munkáltatót terhelő járulékot valamint
2.850 EFt összegű dologi kiadást, azaz összesen 11.498 EFt előirányzatot
biztosít.
b) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Manócska Bölcsődében a fenntartó
képviseletében az Érdekképviseleti Fórum tagjának Nagy Anikó
önkormányzati képviselőt jelöli ki.
5./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjával kiadja az Egyesített
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító
Okiratát, s ezzel egyidejűleg az intézménynek a 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozat 4.1. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratát visszavonja.
6./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Manócska Bölcsőde jelen határozat 2.
számú mellékletét képező Szakmai Programját.
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a 3.a) pontban foglalt döntésnek megfelelően.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Manócska Bölcsőde működésének
engedélyeztetése tárgyában.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal
(7 igen, 6 nem szavazat, 15 tartózkodás)
429/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el az a javaslatot, mely szerint:
1./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjától az Egyesített
Szolgáltató Központ keretén belül 40 férőhelyes bölcsődét működtet a 1173
Budapest, Gyökér u. 5. szám alatti, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata saját tulajdonát képező ingatlanban, melynek
a Manóvár Bölcsőde nevet adja.
2./ A Képviselő-testület a Manóvár Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
bölcsődevezetőben, 8 fő gondozónőben, 3 fő technikai dolgozóban és 1 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott gondnokban, azaz 12,5 főben határozza
meg, ezért az Egyesített Szolgáltató Központ létszámát 2009. szeptember 1jétől 12,5 fővel megemeli.
3. a) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.652 EFt összegű
személyi juttatást, 1.996 EFt összegű munkáltatót terhelő járulékot valamint
2.850 EFt összegű dologi kiadást, azaz összesen 11.498 EFt előirányzatot
biztosít.
b) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Manóvár Bölcsődében a fenntartó
képviseletében az Érdekképviseleti Fórum tagjának Nagy Anikó
önkormányzati képviselőt jelöli ki.
5./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjával kiadja az Egyesített
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító
Okiratát, s ezzel egyidejűleg az intézménynek a 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozat 4.1. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratát visszavonja.
6./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Manóvár Bölcsőde jelen határozat 2.
számú mellékletét képező Szakmai Programját.
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a 3.a) pontban foglalt döntésnek megfelelően.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Manóvár Bölcsőde működésének
engedélyeztetése tárgyában.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal
(5 igen, 5 nem szavazat, 18 tartózkodás)
430/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2009. szeptember 1. napjától az
Egyesített Szolgáltató Központ keretén belül 40 férőhelyes bölcsődét
működtet a 1173 Budapest, Gyökér u. 5. szám alatti, Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata saját tulajdonát képező
ingatlanban, melynek a Mirr Murr Bölcsőde nevet adja.
2./ A Képviselő-testület a Mirr Murr Bölcsőde dolgozói létszámát 1 fő
bölcsődevezetőben, 8 fő gondozónőben, 3 fő technikai dolgozóban és 1 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott gondnokban, azaz 12,5 főben határozza
meg, ezért az Egyesített Szolgáltató Központ létszámát 2009. szeptember 1jétől 12,5 fővel megemeli.
3. a) A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 6.652 EFt összegű
személyi juttatást, 1.996 EFt összegű munkáltatót terhelő járulékot valamint
2.850 EFt összegű dologi kiadást, azaz összesen 11.498 EFt előirányzatot
biztosít.
b) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban
foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Mirr Murr Bölcsődében a fenntartó
képviseletében az Érdekképviseleti Fórum tagjának Nagy Anikó
önkormányzati képviselőt jelöli ki.
5./ A Képviselő-testület 2009. szeptember 1. napjával kiadja az Egyesített
Szolgáltató Központ jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapító
Okiratát, s ezzel egyidejűleg az intézménynek a 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozat 4.1. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratát visszavonja.
6./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Mirr Murr Bölcsőde jelen határozat 2.
számú mellékletét képező Szakmai Programját.
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé
terjesztéséről a 3.a) pontban foglalt döntésnek megfelelően.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket a Mirr Murr Bölcsőde működésének
engedélyeztetése tárgyában.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül, a 2009.
évi időarányos fedezet biztosítására: a Képviselő-testület 2009. szeptember
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havi rendes ülése, a 2010. évtől kezdődően a fedezet biztosítására: a
mindenkori költségvetés elfogadásának időpontja
(16 igen, 1 nem szavazat, 10 tartózkodás)
(Módosítva:
85/2010.(III.18.),
282/2010.(VI.17.),
176/2011.(V.26.),
268/2011.(VIII.25.), 272/2012. (IX. 20.), 276/2012. (IX. 20.), 307/2012. (XI.22.),
77/2013. (III. 21.), 260/2013.(VII.11.), 295/2013. (VIII. 29.), 309/2014.(XI.20.),
11/2015. (I. 29.), 96/2015. (III. 19.) Kt. határozatokkal)
A napirend 21. pontja:
252/2009/08.13.
Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 298/2009. (V.25) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a
Polgármesteri Hivatal jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.1. A Képviselő-testület az Aprófalva Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja az Aprófalva
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.2. A Képviselő-testület a Bóbita Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt. határozattal
elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Bóbita Óvoda jelen
határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.3. A Képviselő-testület a Csicsergő Óvoda 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Csicsergő
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.4. A Képviselő-testület a Csillagszem Óvoda 298/2009. (V. 25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Csillagszem
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.5. A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja az Eszterlánc
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.6. A Képviselő-testület a Gesztenyés Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Gesztenyés
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.7. A Képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Hétszínvirág
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.8. A Képviselő-testület a Hófehérke Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Hófehérke
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
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2.9. A Képviselő-testület a Kuckó Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt. határozattal
elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Kuckó Óvoda jelen
határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.10. A Képviselő-testület a Mákvirág Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Mákvirág
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.11. A Képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Mézeskalács
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.12. A Képviselő-testület a Micimackó Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Micimackó
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.13. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Napsugár
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.14. A Képviselő-testület az Összefogás Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja az Összefogás
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.15. A Képviselő-testület a Piroska Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Piroska
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.16. A Képviselő-testület a Robogó Óvoda 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Robogó
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
2.17. A Képviselő-testület a Százszorszép Óvoda 298/2009. (V.25) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Százszorszép
Óvoda jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
3.1. A Képviselő-testület a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
298/2009. (V.25.) Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és
kiadja a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium jelen határozat
mellékletét képező Alapító Okiratát.
3.2. A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium 298/2009. (V.25.) Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratát
visszavonja, és kiadja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
3.3. A Képviselő-testület a Gyurkovics Tibor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a Gyurkovics
Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő,
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó
jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
3.4. A Képviselő-testület a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 298/2009. (V.25.) Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratát
visszavonja, és kiadja a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
4. A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja a
Gyermekjóléti Szolgálat jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
5. A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 298/2009. (V.25.) Kt.
határozattal elfogadott Alapító Okiratát visszavonja, és kiadja az
Egészségügyi Szolgálat jelen határozat mellékletét képező Alapító Okiratát.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az alapító okiratok MÁK-hoz történő továbbítására 15
napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
(Módosítva:
559/2009.(XI.19.),
665/2009.(XII.17.),
672/2009.(XII.17.),
97/2010.(III.18.), 126/2010.(IV.22.), 275/2010.(VI.17.), 323/2010.(VIII.26.),
178/2011.(V.26.), 236/2011.(VI.23.), 271/2011.(VIII.25.), 352/2011.(XI.17.),
174/2012.(V.31.), 213/2012.(VI. 28.), 244/2012.(VIII.29.), 245/2012.(VIII.29.),
295/2012. (X.18.), 307/2012. (XI. 22.), 356/2012. (XII. 13.), 360/2012. (XII. 13.),
26/2013. (I. 24.), 258/2013. (VII. 11.), 287/2013. (VIII.29.), 295/2013. (VIII.29.),
190/2014.(VI. 19.), 191/2014.(VI. 19.), 192/2014. (VI. 19.), 351/2014. (XII.11.),
10/2015. (I. 29.), 95/2015. (III. 19.), 198-199-200-201-202-203-204-205-206207-208-209-210-211-212/2015. (V. 28.) Kt. határozatokkal)
A napirend 22. pontja:
253/2009/08.13.
Javaslat a Budapest XVII. kerület Pipishegy utca 33. szám alatti,
138217/235 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tekintetében Barbara
Gabriella és Barbara Attila Csaba vevők kérelmének elfogadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
432/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület Pipishegy utca
33. szám (hrsz: 138217/235) alatti, 692 m2 alapterületű, összközműves
ingatlant a közjegyző jelenlétében 2008. november 11. napján megtartott
árverés valamint a 2009. március 26. napján létrejött adásvételi
előszerződés alapján Barbara Gabriella és Barbara Attila Csaba Budapest
XVII. kerület Rezgő utca 6. szám alatti lakosok részére értékesíti,
amennyiben a vevők vállalják az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény módosítása révén az általános adókulcs 25 %-ra történt
emelése miatt a vételár különbözet összegének - 566.000,- Ft – megfizetését
is.
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2.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vevők 6.410.000,- Ft–ot
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának számlájára
vételárelőlegként már megfizettek, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.
pontban foglalt döntésének megfelelően az ingatlan vételárából, 11.320.000,Ft + 25 % ÁFA, azaz 14.150.000,- Ft összegből fennmaradó részt, összesen
7.740.000,- Ft-ot a vevők az adásvételi szerződés aláírásától számított 90
napon belül fizessék meg.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban
foglaltaknak megfelelően a tulajdonjog fenntartással történő eladás
tárgyában az adásvételi szerződést kösse meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, az
adásvételi szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 23. pontja:
254/2009/08.13.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Zrínyi utca - Bojt utca között lévő,
(128022/2) helyrajzi számú közterületből 446 nm nagyságú területrész
elidegenítésére tárgyában született 362/2007. (VIII. 30.) Kt. határozat
módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
433/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 362/2007. (VIII. 30.) Kt. határozat 2./
pontjának a) bekezdésében szereplő szövegrészt visszavonja, és helyébe az
alábbi szövegrész kerül: "a 128022/1 helyrajzi számú ingatlan mindenkori
tulajdonosai vállalják a 128023 és a 128022/1 hrsz-ú ingatlanoknak a
Zrínyi utca felőli részéről történő közművesítését saját költségükön, és"
2.
A Képviselő-testület felkéri a 128022/1 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosait a T-79487 számú térrajz újbóli földhivatali záradékolásának és
jóváhagyásának kezdeményezésére, az ezzel járó költségek viselése mellett.
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 telekrendezési kérelem benyújtására: a T-79487 számú
változási vázrajz újrazáradékolását, jóváhagyását követő 15 napon belül
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
(Visszavonva: 337/2010.(VIII.26.) Kt. határozattal)
A napirend 24. pontja:
256/2009/08.13.
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
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előkészítésére a Budapest XVII. kerület, Határhalom út – Keresztúri út –
Pesti út által határolt terület Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata
vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
434/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, Határhalom út
– Keresztúri út – Pesti út által határolt terület Fővárosi Szabályozási
Keretterv szerinti MZ-XVII-02 jelentős zöldfelülettel ellátott munkahelyi
területből M munkahelyi területbe illetve az E-VE véderdő övezetből E-TG
turisztikai erdő övezetbe 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
illetve
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület, Pesti út – Keresztúri út – MÁV
Budapest-Hatvan vasútvonal által határolt (ún. „Nagydelta”) terület Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (VI. 22.) rendeletét módosítani kívánja
a Budapest XVII. kerület, Határhalom út – Keresztúri út – Pesti út 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 kereskedelmi áruházak,
irodák megépítésére, illetve a szabályozási vonal, a beépítési százalék, az
építménymagasság,
az
építési
vonal,
a
telkek
rendeltetésének
meghatározása.
Finanszírozó: Rákos Mezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az 1-2. pontban foglalt döntésének megfelelően.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon
belül
(19 igen szavazat, 8 tartózkodás)
A napirend 25. pontja:
257/2009/08.13.
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, Bökényföldi út – 129008/71 hrsz-ú
út – 129005/13 hrsz-ú árok – 129005/15 hrsz-ú ingatlan – 129005/17
hrsz-ú út – 137586/5 hrsz-ú út – 137586/3 hrsz-ú út által határolt terület
Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata vonatkozásában
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Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
435/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, Bökényföldi út
– 129008/71 hrsz-ú út – 129005/13 hrsz-ú árok – 129005/15 hrsz-ú
ingatlan – 129005/17 hrsz-ú út – 137586/5 hrsz-ú út – 137586/3 hrsz-ú út
által határolt terület Fővárosi Szabályozási Keretterv szerinti MZ-XVII-01
jelentős zöldfelülettel ellátott munkahelyi területből M munkahelyi övezetbe
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, Bökényföldi út –
129008/71 hrsz-ú út – 129005/13 hrsz-ú árok – 129005/15 hrsz-ú
ingatlan – 129005/ 17 hrsz-ú út – 137586/5 hrsz-ú út – 137586/3 hrsz-ú
út 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 raktározási, logisztikai és
kereskedelmi épületek megépítésére, illetve a szabályozási vonal, a beépítési
százalék, az építménymagasság, az építési vonal, a telkek rendeltetésének
meghatározása.
Finanszírozó: Rákos Mezeje Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az 1-2. pontban foglalt döntésének megfelelően.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon
belül
(20 igen szavazat, 8 tartózkodás)
A napirend 26. pontja:
262/2009/08.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a „KMOP 4.5.2. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra történő
pályázat benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
436/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerületi Lázár deák utcai bölcsőde
felújítása céljából pályázatot nyújt be a „KMOP 4.5.2. Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
fejlesztése” című pályázati címmel közzétett pályázati felhívásra.
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Felelős: Riz Levente, polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2009. szeptember 8.
(22 igen, 4 nem szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 27. pontja:
265/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Ecser község, Rákóczi utca – Szent Imre utca – Kereszt utca – Kossuth utca
által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának előzetes véleményezése
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
437/2009. (VIII. 27.) 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 Ecser község, Rákóczi utca –
Szent Imre utca – Kereszt utca – Kossuth utca által határolt területre
vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának
véleményezési eljárásában részt kíván venni, a településrendezési tervek
módosítása ellen kifogást nem emel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse Ecser község polgármesterét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 28. pontja:
266/2009/08.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a játszótéri
illemhelyek hiánya miatt született együttműködési kezdeményezése
tárgyában
Előadó: Riz Levente polgármester
438/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterületi játszótereken
elhelyezendő illemhelyek kiépítése és a kiépítés illetve az üzemeltetés
finanszírozása tárgyában együttműködést kezdeményez a Fővárosi
Önkormányzattal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködés
tárgyában a Fővárosi Önkormányzattal folytasson tárgyalásokat, melyek
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa a Főpolgármesteri Hivatalt és az állampolgári
jogok országgyűlési biztosát.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a 3. pont szerinti tájékoztatásra: a döntést követő 8
napon belül, a 2. pontban foglalt tárgyalások kezdeményezésére: a döntést
követő 30 napon belül
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 29. pontja:
269/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázatán történő részvételre és a
költségek biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
439/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi utcák szilárd burkolattal
történő ellátása céljából részt kíván venni a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi utak fejlesztése”
(KMOP-2009-2.1.1/B) című pályázaton:
-

Pestvidéki utca (Tápióbicske utca – Nápoly utca),
Úttörő utca (Tápióbicske utca – Nápoly utca),
Aranykút utca (Kiskút utca - Hidasnémeti utca),
Nagyréde utca (Naplás utca – Hidasnémeti utca),
Újszilvás utca (Naplás utca - Hidasnémeti utca),
Tóalmás utca (Naplás utca – Hidasnémeti utca),
Döntő utca (Kiskút utca – Tura utca),
Bertóti utca (Kiskút utca – Tura utca).

2. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a KözépMagyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi utak
fejlesztése”
(KMOP-2009-2.1.1/B)
című
pályázatra
benyújtandó
pályázathoz, az 1. pontban felsorolt utak fejlesztésének 499.979.451 Ft
összköltségű beruházásához saját forrásként 224.990.753 Ft összeget
biztosít az alábbiak szerint:
-

3.250.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2009.
költségvetésében a hitelfelvételi előirányzat egyidejű felemelésével,
- 221.740.753 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2010.
költségvetésében.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
döntésének megfelelően gondoskodjék az
költségvetéséről szóló rendelet módosítására
elkészíttetéséről és annak a Képviselő-testület

évi
évi

hogy a 2. pontban foglalt
Önkormányzat 2009. évi
vonatkozó rendelettervezet
elé terjesztéséről.

4. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntése alapján felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázat határidőben történő
benyújtásáról.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázatok benyújtására: 2009. szeptember 7., a
fedezet biztosítására irányuló előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület
2009. szeptemberi ülése illetve az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
elfogadása
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 30. pontja:
268/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi utak
fejlesztése (KMOP-2009-2.1.1/B)” című pályázat elnyerése esetén a
Pestvidéki utca Nápoly utcától a Lemberg utca felé eső, zsákutca
szakaszának megépítésére, a pályázatban szereplő utcák közvilágításának
bővítésére, korszerűsítésére valamint a projekt megvalósítása érdekében
szükséges egyéb kiadásokhoz forrás biztosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
440/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében meghirdetett „Belterületi utak fejlesztése” (KMOP2009-2.1.1/B) című pályázat elnyerése esetén forrást biztosít egyéb, a
projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadásokhoz, megvalósítja a
pályázatban szereplő utcák közvilágítási hálózatának bővítését,
korszerűsítését valamint a beruházással egyidőben megépíti a Pestvidéki
utca Nápoly utcától a Lemberg utca felé eső, zsákutca részét.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében e célra 35.000 EFT összeget biztosít.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a fedezet biztosítására: az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének elfogadása
(27 igen szavazat, egyhangú)

A napirend 31. pontja:
270/2009/08.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén
lévő gyűjtőutak meghatározására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
441/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente helyi közúthálózatának azon útjait, amelyek megfelelnek a
közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 1. számú
melléklete II./1.4. pontjában foglalt feltételeknek, a 2. pontban foglaltak
szerint gyűjtőút osztályba sorolja.
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2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente helyi közúthálózatának alábbi útjait sorolja gyűjtőút
osztályba:
- Naplás út teljes hossza
- Tura utca teljes hossza
- Bártfai utca teljes hossza
- Ferihegyi út (Pesti úttól – Ananász utcáig terjedő szakasza)
- Diadal utca - XVIII. utca - XVII. utca - Gyöngytyúk utca nyomvonala
- Ananász utca teljes hossza
- Liget sor teljes hossza
- Szent Imre herceg útja teljes hossza
- 501. utca teljes hossza
- 525. tér teljes hossza
- 526. sor teljes hossza
- 513. utca (Pesti úttól – Lázár deák utcáig terjedő szakasza)
- Lázár deák utca (513. utcától – Aranylúd utcáig terjedő szakasza)
- Aranylúd utca teljes hossza
- Flamingó utca teljes hossza
- Füstifecske utca (Flamingó utcától - Széchenyi utcáig terjedő szakasza)
- Borsó utca (Pesti úttól – Széchenyi utcáig terjedő szakasza)
- Széchenyi utca (Borsó utcától – Ferihegyi útig terjedő szakasza)
- Bakancsos utca teljes hossza
- Táncsics Mihály utca teljes hossza
- Szabadság sugárút (Pesti úttól – Szent Imre herceg útjáig terjedő
szakasza)
- Lemberg utca teljes hossza
- Csabagyöngye utca (Zrínyi utcától – Lemberg utcáig terjedő szakasza)
- Sáránd utca teljes hossza
- Rákoskert sugárút (Kísérő utcától – Zsigmond utcáig terjedő szakasza)
- Lőrinci út teljes hossza
- Szabadság utca (Táncsics Mihály utcai vasúti átjárótól – Baross utcáig
terjedő szakasza)
- Melczer utca teljes hossza
- Helikopter út teljes hossza
- Újmajori utca (Helikopter úttól – Rákosmezei Repülők útjáig terjedő
szakasza)
- Rákosmezei Repülők útja (Újmajori utcától – Kvasz András utcáig
terjedő szakasza)
- Kvasz András utca (Helikopter úttól - Rákosmezei Repülők útjáig terjedő
szakasza)
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott
gyűjtőutakat Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzata folyamatban lévő módosítása során feltünteti a szabályozási
tervben.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tegye meg a szükséges
intézkedéseket a 3. pontban foglalt döntés végrehajtására érdekében.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal illetve a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzata módosítására irányuló előterjesztés benyújtása
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 32. pontja:
258/2009/08.17.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. II. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester

442/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosított
szociális célú gazdálkodási tartalék II. negyedévi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 33. pontja:
259/2009/08.17.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év II.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
443/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester átruházott hatáskörében – a 2009. év II.
negyedévében - hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
260/2009/08.17.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év II.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
444/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a polgármesternek az általános célú gazdálkodási
tartalék keret 2009. év II. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 35. pontja:
261/2009/08.17.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt
2009. év II. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
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445/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosított
választókerületi céltartalék 2009. év II. negyedévi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

Riz Levente s. k.
polgármester

