1/33

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/18/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
529/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést a rendeletalkotási javaslatokat követően:
344/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a vásárcsarnokokról és piacokról szóló, többször módosított 26/1995.
(VII.1.) rendelete módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
530/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő előterjesztéseket
követően:
345/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
531/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést a határozathozatalt igénylő előterjesztéseket
követően:
346/2009/11.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a Csibe Bölcsőde és a Csillagszem Óvoda
komplex akadálymentesítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
című, KMOP-2009-4.5.3. kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
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532/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az 529/2009. (XI.19.), az 530/2009. (XI.19.) és az
531/2009. (XI.19.) Kt. határozatok figyelembevételével napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Hatósági ügyek:
1./ 317/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
2./ 318/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 320/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
4./ 312/2009/11.05.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet
módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
5./ 322/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
33/2002. (VI. 28.) rendelete módosítására valamint dr. Szederkényi
Katalin és dr. Pethe Ilona egyéni vállalkozó házi gyermekorvosokkal a házi
gyermekorvosi tevékenység ellátására létrejött szerződések módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
6./ 324/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998. (IV.17.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
7./ 331/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (III. 13.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
8./ 344/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a vásárcsarnokokról és piacokról szóló, többször módosított 26/1995.
(VII.1.) rendelete módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
9./ 313/2009/11.05.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő Újlak Utcai Általános,
Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola pedagógiai
programjának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
10./ 315/2009/11.05.
Dr. Puzsér Beatrix kérelme a felnőtt
vállalkozási formában történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

fogorvosi

tevékenységének

11./ 316/2009/11.05.
Javaslat a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátást és egyéb fogászati
feladatok ellátását biztosító szerződések megkötésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
12./ 321/2009/11.05.
Javaslat az Egyesített Szolgáltató Központ keretein belül működő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetésével kapcsolatos
elvi döntés meghozatalára és a működtetés finanszírozásához pályázat
benyújtására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
13./ 325/2009/11.05.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Péceli út 106. szám alatti (hrsz.:
128284/0/A/7) 52 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
14./ 326/2009/11.05.
Javaslat szolgalmi jog alapítására a Budapest XVII. kerület Kép utca 2.
szám alatt lévő, 123092 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan
vonatkozásában a Budapest XVII. kerület Kép utca 4. szám alatt lévő,
123096 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon álló felépítmény
szennyvízcsatorna bekötése érdekében
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
15./ 327/2009/11.05.
Javaslat a 2010. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
16./ 328/2009/11.05.
Javaslat az Önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésére kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárások bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatása tárgyában született 98/2009. (III.19.) Kt.
határozat módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
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17./ 329/2009/11.05.
Javaslat a Rákoscsaba utca 1. szám alatti óvodaépület megnyitásával
kapcsolatos egyes döntések meghozatalára valamint a Mézeskalács Óvoda
Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
18./ 330/2009/11.05.
Javaslat a települési önkormányzat árverésen és ingatlan zálogtárgy
végrehajtáson kívüli értékesítése során gyakorolható elővásárlási jogával
kapcsolatos felterjesztési jog gyakorlására
Előadó: Riz Levente polgármester
19./ 332/2009/11.05.
Javaslat konyhaüzem kialakítására a közétkeztetési feladatok ellátása
keretében
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
20./ 333/2009/11.05.
Rákosmente országgyűlési képviselőjének felszólítása
Előadó: Dunai Mónika, a Fidesz Frakció vezetője,
Csorba Béla, a KDNP Frakció vezetője
21./ 345/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
22./ 346/2009/11.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a Csibe Bölcsőde és a Csillagszem Óvoda
komplex akadálymentesítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
című, KMOP-2009-4.5.3. kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
Kérdés:
23./ 343/2009/11.16.
Kérdés
Előadó: Lázár Attila önkormányzati képviselő
Személyi kérdés:
24./ 319/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Czimra Gyula Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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Beszámolók:
25./ 310/2009/11.04.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2009. év III. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
26./ 311/2009/11.05.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
27./ 314/2009/11.05.
A Költségvetési Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Ruthner György, a Költségvetési Bizottság elnöke
28./ 323/2009/11.05.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2009. év III.
negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az
általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
29./ 334/2009/11.06.
Tanácsnoki beszámoló
Előadó: Fejér Gyula, Műszaki Tanácsnok
30./ 336/2009/11.09.
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Közbiztonsági és Sport Tanácsnokának beszámolója
Előadó: Lázár Attila, Közbiztonsági és Sport Tanácsnok
31./ 338/2009/11.09.
Tanácsnoki beszámoló
Előadó: Dunai Mónika, Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Tanácsnoka
32./ 337/2009/11.09.
Kerületi küldött beszámolója
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
33./ 335/2009/11.06.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. III. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
34./ 339/2009/11.09.
Beszámoló a 2009. év II-III. negyedévében lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
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35./ 340/2009/11.09.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év III.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
36./ 341/2009/11.09.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év III.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
37./ 342/2009/11.09.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben
történt 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
533/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 324/2009/11.05. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998. (IV.17.) rendelete módosítására” tárgyú előterjesztés tárgyalását
követően a 332/2009/11.05. számú „Javaslat konyhaüzem kialakítására
a közétkeztetési feladatok ellátása keretében” tárgyú előterjesztést
tárgyalja.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 1. pontja:
317/2009/11.05. 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 2. pontja:
318/2009/11.05. 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 3. pontja:
320/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
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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:
312/2009/11.05.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet
módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
537/2009. (XI. 19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 312/2009/11.05. számú „Javaslat
az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelet
módosítására” tárgyú előterjesztés tárgyalását felfüggeszti.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 5. pontja:
322/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
33/2002. (VI. 28.) rendelete módosítására valamint dr. Szederkényi
Katalin és dr. Pethe Ilona egyéni vállalkozó házi gyermekorvosokkal a házi
gyermekorvosi tevékenység ellátására létrejött szerződések módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
37/2009. (XI.23.) rendeletét a Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi
körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 28.) rendelete
módosításáról.
(29 igen szavazat, egyhangú)
538/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dr. Szederkényi Katalin egyéni
vállalkozó házi gyermekorvossal a háziorvosi tevékenység vállalkozási
formában történő ellátására létrejött szerződést 2010. január 1. napjától
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:
A szerződés 1. számú mellékletének szövege törlendő, s helyébe az alábbi
szöveg lép:
„9. számú házi gyermekorvosi körzet
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Aranylúd u.
Borsó u. 12-64-ig
Flamingó u.
Gyurgyalag u.
Hantmadár u.
Hóbagoly u.
Kolibri u. 1-21-ig, 2-16-ig
Kövirigó u.
Lázár Deák u. 1-11-ig
Marabu u.
Parlagfű u.
Pesti u. 20-38-ig, 52-60/a-ig
Rétihéja u.
Sarlósfecske u. 2- végig, 51- végig
Szürkebegy u. 42- végig
Újlak u. 9., 19-49-ig, 116-128-ig
Vackor u.
Vadkacsa u. 1-105-ig”
2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dr. Pethe Ilona egyéni vállalkozó házi
gyermekorvossal a háziorvosi tevékenység ellátására létrejött szerződést
2010. január 1. napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítja:
A szerződés 1. számú mellékletének szövege törlendő, s helyébe az alábbi
szöveg lép:
„10. számú házi gyermekorvosi körzet
Barátka u. 1-67-ig, 2-68-ig
Búbosbanka u. 1-9-ig, 2-10-ig
Füstifecske u. 1-73-ig, 2-76-ig
Kis u.
Pesti u. 40-50-ig, 66-78-ig
Pesti u. 43-57-ig
Sarlósfecske u. 1-39-ig
Székicsér u. 1-67-ig, 2-68-ig
Szürkebegy u. 1-55-ig, 2-40-ig
Uszoda u.
Újlak u. 17., 87-105-ig, 38-88-ig
Vadkacsa u. 59-81-ig”
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 2./ pontban
foglalt döntésről értesítse az érintetteket, és a szerződéseket az
Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre és a szerződések módosítására: 2009.
december 4.
(29 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 6. pontja:
324/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998. (IV.17.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
539/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 324/2009/11.05. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998. (IV.17.) rendelete módosítására” tárgyú előterjesztés vitáját
ismét megnyitja.
(19 igen, 4 nem szavazat, 6 tartózkodás)
540/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 324/2009/11.05. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998.
(IV.17.)
rendelete
módosítására”
tárgyú
előterjesztés
rendeletalkotási javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(16 igen, 8 nem szavazat, 5 tartózkodás)
541/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 324/2009/11.05. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
25/1998. (IV.17.) rendelete módosítására” tárgyú előterjesztéshez
benyújtott határozati javaslatról név szerinti szavazást tart.
(19 igen, 7 nem szavazat, 3 tartózkodás)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
38/2009. (XI.23.) rendeletét a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 25/1998. (IV. 17.) rendelet módosításáról.
(Barna Andor
Dr. Benkő Péter
Dr. Bényi Zsolt
Csorba Béla
Derczbach Istvánné
Dunai Mónika
Dr. Fachet Gergő
Fejér Gyula
Dr. Fenke Ferenc
Fohsz Tivadar
Hatvani Zoltán
Dr. Hoffmann Attila
Horváth Tamás

igen
igen
igen
igen
nem
igen
nem
igen
igen
igen
igen
nem
igen
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Dr. Hrutka Zsolt
nem
Kiss Lajos
nem
Koszorúsné Tóth Katalin
igen
Kovács István
nem
Lázár Attila
igen
Dr. Morauszky András
nem
Nagy Anikó
igen
Oláh László
igen
Papp Péter Pálné
tartózkodik
Petrőczy Dániel
igen
Dr. Piláth Károly
igen
Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
nem
Soltiné Kis Katalin
igen
Virág Mihály
igen
(20 igen, 8 nem szavazat, 1 tartózkodás)
542/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felszólítja a kormányt, hogy a gyermekétkeztetést
terhelő ÁFA-kulcsot csökkentse a törvényesen lehetséges legkisebb
százalékra.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(Barna Andor
Dr. Benkő Péter
Dr. Bényi Zsolt
Csorba Béla
Derczbach Istvánné
Dunai Mónika
Dr. Fachet Gergő
Fejér Gyula
Dr. Fenke Ferenc
Fohsz Tivadar
Hatvani Zoltán
Dr. Hoffmann Attila
Horváth Tamás
Dr. Hrutka Zsolt
Kiss Lajos
Koszorúsné Tóth Katalin
Kovács István
Lázár Attila
Dr. Morauszky András
Nagy Anikó
Oláh László
Papp Péter Pálné
Petrőczy Dániel
Dr. Piláth Károly

tartózkodik
igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
igen
igen
igen
igen
tartózkodik
igen
tartózkodik
nem
igen
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
tartózkodik
igen
igen
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Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
tartózkodik
Soltiné Kis Katalin
igen
Virág Mihály
igen
(21 igen, 1 nem szavazat, 7 tartózkodás)
A napirend 19. pontja:
332/2009/11.05.
Javaslat konyhaüzem kialakítására a közétkeztetési feladatok ellátása
keretében
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
543/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 332/2009/11.05. számú „Javaslat
konyhaüzem kialakítására a közétkeztetési feladatok ellátása keretében”
tárgyú előterjesztés vitáját lezárja a hozzászólásra jelentkezett képviselők
hozzászólását követően.
(21 igen, 6 nem szavazat, 1 tartózkodás)
544/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
közétkeztetési feladatok ellátására közbeszerzési eljárást ír ki 3 éves
időtartamra, s az Önkormányzat, amennyiben a szolgáltató igényli,
felajánlja az Újlak utcai és a Zrínyi utcai konyhákat, amelyeket az
ajánlattevőnek kell saját költségen rendeltetésszerű állapotba hozni.
(10 igen, 10 nem szavazat, 9 tartózkodás)
545/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
332/2009/11.05. számú „Javaslat konyhaüzem kialakítására a
közétkeztetési feladatok ellátása keretében” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(14 igen, 8 nem szavazat, 7 tartózkodás)
546/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közétkeztetési feladatainak
ellátására felújíttatja az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és/vagy a Zrínyi Miklós
Általános Iskola épületében lévő főzőkonyhá(ka)t.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott
konyhá(k) felújítását a közétkeztetést végző szolgáltató cég által
végezteti el.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott
konyhák felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítását
hivatalos közbeszerzési tanácsadó céggel végezteti, melynek költségeire
3.000 EFt–ot biztosít a hitelfelvételi előirányzat terhére.
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt
döntésének megfelelően a közbeszerzési eljárás lebonyolításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a közbeszerzést bonyolító céggel való szerződés
megkötésére: a határozat meghozatalát követő 15 napon belül, a
közbeszerzési eljárás kiírására: 2009. december 31.
(15 igen, 6 nem szavazat, 8 tartózkodás)
A napirend 4. pontja (folytatás):
312/2009/11.05.
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
39/2009. (XI.23.) rendeletét az önkormányzat vagyonáról való
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított
52/2004. (X. 27.) rendelet módosításáról.
(24 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 7. pontja:
331/2009/11.05.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 13/2009. (III. 13.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
547/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rés Alapítvány részére 200 E
Ft összeget biztosít a működési költségek fedezetére a
választókerületek céltartaléka előirányzat terhére.
2.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gózon Gyula Kamaraszínház
Alapítvány használatába adott épület tetőszerkezet-felújítására és a
kémények lebontására 250 E Ft-ot biztosít a választókerületek
céltartaléka előirányzat terhére.

3.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
fenntartói támogatását 660 E Ft-tal megemeli az intézmények
pályázati céltartaléka előirányzat terhére. A támogatásból a személyi
juttatásokat 500 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékokat 160 E
Ft-tal emeli meg.
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4.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 128/2009. (III.19.) Kt.
határozatát visszavonja.

5.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Sági u. 5.
szám alatt található Napraforgó Bölcsőde akadálymentesítésének
megvalósítására a KMOP-2009-4.5.3 jelű „Egyenlő esélyű hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)”
című
pályázati
felhívásra, melyre önrészként 3.750 E Ft-ot biztosít az „Európai
uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés”
előirányzat terhére.

6.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány részére 200 E Ft összeget biztosít Mozart Requiem
című zeneműve előadásának költségeire az Oktatási és Kulturális
Bizottság rendelkezésére bocsátott általános célú gazdálkodási
tartalék terhére.

7.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákosmente Közbiztonságáért
Közalapítvány részére 750 E Ft-ot biztosít a körzeti megbízotti irodák
felszereltségének
bővítésére
a
választókerületek
céltartaléka
előirányzat terhére.

8.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Teskánd Község Magyarok
Nagyasszonya Templomért Alapítvány részére 100 E Ft-ot biztosít a
község templomának építésére az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret terhére.

9.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő, feleslegessé vált számítástechnikai eszközök közül 1 db
számítógépet – a hozzá tartozó monitorral és klaviatúrával –
térítésmentesen
átad
a
Csekovszky
Árpád
Művészeti
Közalapítványnak.

10. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő, feleslegessé vált számítástechnikai eszközök közül 1 db
számítógépet – a hozzá tartozó monitorral és klaviatúrával –
térítésmentesen átad a Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványnak.
11. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő, feleslegessé vált számítástechnikai eszközök közül 1 db
számítógépet – a hozzá tartozó monitorral és klaviatúrával –
térítésmentesen
átad
a
Rákoshegyi
Bartók
Zeneház
Közalapítványnak.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az alapítványok értesítésére: a döntést követő 15
napon belül
(21 igen, 3 nem szavazat)
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
40/2009. (XI.23.) rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 13/2009. (III. 13.) rendelet módosításáról.
(19 igen, 4 nem szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 8. pontja:
344/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
a vásárcsarnokokról és piacokról szóló, többször módosított 26/1995.
(VII.1.) rendelete módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
41/2009. (XI.23.) rendeletét a vásárcsarnokokról és a piacokról szóló
26/1995. (VII.1.) rendelet módosításáról.
(21 igen szavazat, 3 tartózkodás)
(Dr. Hrutka Zsolt
döntéshozatalban.)

személyes

érintettség

miatt

nem

vett

részt

a

A napirend 9. pontja:
313/2009/11.05.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő Újlak Utcai Általános,
Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola pedagógiai
programjának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
548/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újlak Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 325/2006.
(VI.15.) Kt. határozatban foglaltak szerint jóváhagyott és a 624/2008.
(XII.11.) Kt. határozatban foglaltak szerint módosított pedagógiai
programjának a német nemzetiségi oktatásra vonatkozó valamint a
Nemzeti Alaptanterv 2007. augusztus 15. napján hatályba lépett
változása miatt illetve a nem szakrendszerű oktatás 2008. szeptember 1jétől történt bevezetése érdekében szükségessé vált, a nevelőtestület által
elfogadott módosításait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdésének f) pontjában nyert felhatalmazás alapján
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse az intézmény vezetőjét.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(25 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 10. pontja:
315/2009/11.05.
Dr. Puzsér Beatrix kérelme a felnőtt
vállalkozási formában történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

fogorvosi

tevékenységének

549/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Dr. Puzsér Beatrix fogorvosi
tevékenységét 2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig a
NICE-DENT Kft. keretén belül lássa el.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a NICE-DENT Kft-vel a felnőtt
fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb fogászati feladatok vállalkozási
formában történő ellátására megköti a jelen határozat mellékletét képező
szerződést a 2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő
időszakra.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt
döntésről az érintettet értesítse, és a döntésnek megfelelően a határozat
mellékletét képező szerződés megkötése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg, a szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: 2009. december 31.
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 11. pontja:
316/2009/11.05.
Javaslat a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátást és egyéb fogászati
feladatok ellátását biztosító szerződések megkötésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
550/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Keresztúr Dent Orvosi
Szolgáltató Betéti Társasággal a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és
egyéb fogászati feladatok vállalkozási formában történő ellátására megköti
a jelen határozat 1. számú mellékletét képező szerződést a 2010. január
1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Agócs Fogászati Betéti
Társasággal a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb fogászati
feladatok vállalkozási formában történő ellátására megköti a jelen
határozat 2. számú mellékletét képező szerződést a 2010. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra.
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3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ANIDENT Fogászati Betéti
Társasággal a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb fogászati
feladatok vállalkozási formában történő ellátására megköti a jelen
határozat 3. számú mellékletét képező szerződést a 2010. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra.
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a LupusDent Szolgáltató Betéti
Társasággal a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb fogászati
feladatok vállalkozási formában történő ellátására megköti a jelen
határozat 4. számú mellékletét képező szerződést a 2010. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra.
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Weninger Erzsébet egyéni
vállalkozó fogorvossal a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb
fogászati feladatok ellátására megköti a jelen határozat 5. számú
mellékletét képező szerződést a 2010. január 1. napjától 2014. december
31. napjáig terjedő időszakra.
6./ A Képviselő-testület úgy
vállalkozó fogorvossal a felnőtt
fogászati feladatok ellátására
mellékletét képező szerződést a
31. napjáig terjedő időszakra.

dönt, hogy dr. Baráth Margit egyéni
fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb
megköti a jelen határozat 6. számú
2010. január 1. napjától 2014. december

7./ A Képviselő-testület a Legit-Dent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság képviselője, dr. Vad Ádám kérelmének helyt adva
úgy dönt, hogy a 342/2008. (VI. 19.) Kt. határozat alapján a Legit-Dent
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2008. június
26-án megkötött, a felnőtt fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb
fogászati feladatok ellátására létrejött szerződést közös megegyezéssel
2009. december 31. napjával megszünteti, s ezzel egyidejűleg a Legit-Dent
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a felnőtt
fogászati sürgősségi alapellátás és egyéb fogászati feladatok ellátására
megköti a jelen határozat 7. számú mellékletét képező szerződést a 2010.
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra.
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-7./
pontokban foglalt döntéseiről az érintetteket értesítse, és a döntésnek
megfelelően a határozat mellékleteit képező szerződések megkötése
valamint a Legit-Dent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság vonatkozásában a hatályos szerződés megszüntetése érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg, a szerződéseket az Önkormányzat
nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megszüntetésére és az új szerződések
megkötésére: 2009. december 31.
(27 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 12. pontja:
321/2009/11.05.
Javaslat az Egyesített Szolgáltató Központ keretein belül működő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetésével kapcsolatos
elvi döntés meghozatalára és a működtetés finanszírozásához pályázat
benyújtására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
551/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szolgáltató Központ
keretein belül 2010. január 1. napját követően is működtetni kívánja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)
552/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan hozzájárul „A
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtást
működtető
szolgáltatók
befogadására és állami támogatására” a szociális és munkaügyi miniszter
által meghirdetett előminősítő pályázati felhívásra beadott pályázat
benyújtásához.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)
553/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2010. évi finanszírozása érdekében - sikeres előminősítés elérése esetén pályázatot kíván benyújtani.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat elkészítésére és
finanszírozási pályázati felhívásban foglaltak szerint
(28 igen szavazat, egyhangú)

benyújtására:

a

554/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére és - a
finanszírozási pályázat kiírása esetén - a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére valamint a pályázat benyújtására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a
pályázat elkészítésére és benyújtására: a finanszírozási pályázati
felhívásban foglaltak szerint
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 13. pontja:
325/2009/11.05.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Péceli út 106. szám alatti (hrsz.:
128284/0/A/7) 52 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
555/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület
128284/0/A/7 helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest, XVII.
kerület Péceli út 106. szám alatt található, földszinti, 52 m²
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 2009. december 1.
napjától 2014. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
bérbe adja a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete részére iroda
céljára.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott
helyiség bérleti díja alapbérleti díjból valamint közüzemi és egyéb
költségekből áll; a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének az
alapbérleti díjat nem kell fizetnie, a közüzemi és egyéb költségeket az
általuk kizárólagosan bérelt helyiség tekintetében kell megtéríteniük.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban
foglalt döntéseinek végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket
írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a bérleti szerződés megkötésére: 2009. december 1.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 14. pontja:
326/2009/11.05.
Javaslat szolgalmi jog alapítására a Budapest XVII. kerület Kép utca 2.
szám alatt lévő, 123092 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan
vonatkozásában a Budapest XVII. kerület Kép utca 4. szám alatt lévő,
123096 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon álló felépítmény
szennyvízcsatorna bekötése érdekében
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
556/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Teomer Bt. által 2009. szeptember
28. napján készített változási vázrajz alapján a Budapest XVII. kerület
Kép utca 2. szám alatt található, 123092 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott,
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ingatlan terhére és a
Budapest XVII. kerület Kép utca 4. szám alatt található, 123096 helyrajzi
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szám alatt nyilvántartott, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
kizárólagos
tulajdonában
álló
ingatlan
javára
szennyvízcsatorna átvezetés érdekében szolgalmi jogot alapít.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntés értelmében a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot Rákosmente
Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a nyilatkozat kiadására: a döntést követő 10 napon
belül, az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására: a nyilatkozat
aláírását követő 5 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
327/2009/11.05.
Javaslat a 2010. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
557/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. évi Belső
Ellenőrzési Munkatervet jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi
Belső Ellenőrzési Munkatervben szereplő ellenőrzések idejét, határidejét
és az ellenőrzést végző ellenőrök személyét indokolt esetben módosíthatja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal illetve 2010. december 31.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
328/2009/11.05.
Javaslat az Önkormányzat nevében árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésére kiírt/kiírandó közbeszerzési eljárások bíráló bizottsága
létszámának megváltoztatása tárgyában született 98/2009. (III.19.) Kt.
határozat módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
558/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Jánosnak, az Önkormányzat
nevében árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre kiírt/kiírandó
közbeszerzési eljárások bíráló bizottsága tagjának lemondása okán, 2010.
szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra a bíráló bizottság tagjává
Tímár Valériát választja meg.
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2.
A Képviselő-testület egyidejűleg úgy dönt, hogy a 98/2009. (III.19.)
Kt. határozat 2. pontjának 6. francia bekezdésében a „Tóth Jánost”
szövegrészt visszavonja, és helyébe az alábbi szövegrész lép: „Tímár
Valériát”.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az érintettek értesítésére a döntést követő 15 napon
belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 17. pontja:
329/2009/11.05.
Javaslat a Rákoscsaba utca 1. szám alatti óvodaépület megnyitásával
kapcsolatos egyes döntések meghozatalára valamint a Mézeskalács Óvoda
Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
559/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. január 1. napjával módosítja
a Mézeskalács Óvoda 431/2009. (VIII. 27.) Kt. határozat 2.11. pontjával
jóváhagyott Alapító Okiratát, ezért kiadja a Mézeskalács Óvoda Alapító
Okiratának jelen határozat 1/a számú mellékletét képező Módosító
Okiratát, és jóváhagyja a Mézeskalács Óvoda módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, jelen határozat 1/b számú mellékletét képező Alapító
Okiratát.
2. A Képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda dolgozói létszámát 2010.
január 1-jétől 1 fő gondnokkal megemeli.
3. A Képviselő-testület a Mézeskalács Óvoda dolgozói létszámát 2010.
augusztus 1-jétől 1 fő tagóvodaveztő, 7 fő beosztott óvodapedagógussal
továbbá 6 fő dajka munkakört ellátó pedagógiai munkát segítő dolgozóval
megemeli, valamint 2010. augusztus 1-jétől a Mézeskalács Óvoda
költségvetésében biztosítja a tagóvoda működésének költségfedezetét.
4. A Képviselő-testület a 2. és a 3. pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 1 fő
tagóvodaveztő és 7 fő beosztott óvodapedagógus, 6 fő dajka munkakört
ellátó pedagógiai munkát segítő dolgozó és 1 fő gondnok személyi
juttatásainak valamint munkáltatót terhelő járulékainak továbbá a
tagóvoda dologi kiadásainak, közüzemi díjainak előirányzatát biztosítja.
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. és a 3.
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat
mindenkori éves költségvetésében biztosítja a működés költségeinek
fedezetét.
6. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a
Mézeskalács Óvoda tagóvodájának egyszeri, induló felszerelése költségeire
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az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 16.000 E Ft előirányzatot
biztosít.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
elkészítésekor a 2-6. pontokban foglalt döntések végrehajtásáról.
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy terjessze a Képviselőtestület
elé
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású óvodák működési
körzeteiről szóló 56/2001. (X.30.) rendelete módosítására irányuló
előterjesztést.
9. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-8./ pontokban
foglalt döntésről értesítse a Mézeskalács Óvoda vezetőjét, és tegye meg a
szükséges intézkedéseket a tagóvoda 2010. július 31-ig történő műszaki
átadása érdekében.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül,
fedezet biztosítására: a 2010. évtől kezdődően a mindenkori költségvetés
elfogadásának időpontja, a 8. pontban meghatározott előterjesztés
benyújtására: 2010. február 28.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 18. pontja:
330/2009/11.05.
Javaslat a települési önkormányzat árverésen és ingatlan zálogtárgy
végrehajtáson kívüli értékesítése során gyakorolható elővásárlási jogával
kapcsolatos felterjesztési jog gyakorlására
Előadó: Riz Levente polgármester
560/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 330/2009/11.05. számú „Javaslat
a települési önkormányzat árverésen és ingatlan zálogtárgy végrehajtáson
kívüli értékesítése során gyakorolható elővásárlási jogával kapcsolatos
felterjesztési jog gyakorlására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatáról
név szerinti szavazást tart.
(16 igen, 5 nem szavazat, 7 tartózkodás)
561/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával élve – felkéri a Magyar
Országgyűlést, hogy a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező
polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
2009. évi XLVIII. törvényt és az általa szabályozott törvénymódosításokat
helyezze hatályon kívül.
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2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával élve – a
miniszterelnök útján felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy a
lakáshitellel
rendelkező
polgárok
védelme
érdekében
olyan
törvényjavaslatot terjesszen az Országgyűlés elé, amely révén a
lakáshiteleiket fizetni nem képes állampolgárok számára központi állami
forrásból – a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül – biztosítanak
segítséget helyzetük megnyugtató rendezésére.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt
döntése alapján a felterjesztést a Magyar Országgyűlés elnöke és a
Magyar Kormány miniszterelnöke részére küldje meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a felterjesztés továbbítására a határozat meghozatalát követő 8
nap
(Barna Andor
nem
Dr. Benkő Péter
tartózkodik
Dr. Bényi Zsolt
igen
Csorba Béla
igen
Derczbach Istvánné
nem
Dunai Mónika
igen
Dr. Fachet Gergő
igen
Fejér Gyula
igen
Dr. Fenke Ferenc
igen
Fohsz Tivadar
igen
Hatvani Zoltán
igen
Dr. Hoffmann Attila
nem
Horváth Tamás
igen
Dr. Hrutka Zsolt
nem
Kiss Lajos
nem
Koszorúsné Tóth Katalin
igen
Kovács István
igen
Lázár Attila
igen
Dr. Morauszky András
nem
Nagy Anikó
igen
Oláh László
nem
Papp Péter Pálné
távol
Petrőczy Dániel
igen
Dr. Piláth Károly
igen
Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
nem
Soltiné Kis Katalin
nem
Virág Mihály
igen
(18 igen, 9 nem szavazat, 1 tartózkodás)
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A napirend 20. pontja:
333/2009/11.05.
Rákosmente országgyűlési képviselőjének felszólítása
Előadó: Dunai Mónika, a Fidesz Frakció vezetője,
Csorba Béla, a KDNP Frakció vezetője
562/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 333/2009/11.05. számú
„Rákosmente
országgyűlési
képviselőjének
felszólítása”
tárgyú
előterjesztés vitáját lezárja a hozzászólásra jelentkezett képviselők
hozzászólását követően.
(18 igen, 4 nem szavazat, 4 tartózkodás)
563/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 333/2009/11.05.
„Rákosmente
országgyűlési
képviselőjének
felszólítása”
előterjesztés határozati javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(20 igen, 2 nem szavazat, 4 tartózkodás)

számú
tárgyú

564/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felszólítja Alexa Györgyöt, a Parlament MSZP
Frakciójának tagját, Rákosmente országgyűlési képviselőjét, hogy a
kerületben élő 86 000 ember érdekében a parlamenti végszavazáson
jelenlegi formájában ne szavazza meg a 2010. évi költségvetés tervezetét,
mert a benne foglalt forrásmegvonások tarthatatlan pénzügyi helyzetbe
sodorják az általa is képviselt Rákosmentét, annak oktatási, szociális
intézményeit, az itt élő családokat.
A Képviselő-testület felszólítja továbbá Alexa Györgyöt, hogy a 2010. évi
költségvetéshez benyújtott minden, Rákosmentét pozitívan érintő
módosító indítványt támogasson, sőt maga is kezdeményezze azokat.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az országgyűlési képviselő értesítésére: a döntést
követő 3 napon belül
(Barna Andor
Dr. Benkő Péter
Dr. Bényi Zsolt
Csorba Béla
Derczbach Istvánné
Dunai Mónika
Dr. Fachet Gergő
Fejér Gyula
Dr. Fenke Ferenc
Fohsz Tivadar
Hatvani Zoltán
Dr. Hoffmann Attila

tartózkodik
igen
igen
igen
távol
igen
igen
igen
igen
igen
igen
távol

24/33

Horváth Tamás
igen
Dr. Hrutka Zsolt
nem
Kiss Lajos
nem
Koszorúsné Tóth Katalin
igen
Kovács István
igen
Lázár Attila
igen
Dr. Morauszky András
nem
Nagy Anikó
igen
Oláh László
tartózkodik
Papp Péter Pálné
távol
Petrőczy Dániel
igen
Dr. Piláth Károly
igen
Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
nem
Soltiné Kis Katalin
tartózkodik
Virág Mihály
igen
(19 igen, 4 nem szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 21. pontja:
345/2009/11.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
megalapítására
Előadó: Riz Levente polgármester
565/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
úgy
dönt,
hogy
a
Pro
Rákosmente
Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített
név: Pro Rákosmente Nonprofit Kft.) alapításával kapcsolatban a
Fővárosi Bírósághoz mint cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzési
kérelmét szükség szerint visszavonja, és ezáltal a cégbírósági
eljárás megszüntetését kezdeményezi.
2.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy - az ügyvezető
közreműködése mellett - jogi képviselő útján gondoskodjon a
kérelem visszavonása érdekében.

3.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető útján
– szükség szerint jogi képviselő igénybevétele mellett –
gondoskodjon az előtársaság megszüntetéséről.

4.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető útján
gondoskodjon a Pro Rákosmente Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság törzstőkéje céljára, a városközpont fejlesztési
előirányzat
terhére,
pénzbetétként
rendelkezésre
bocsátott
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2 000 000,- Ft – azaz kettőmillió forint – pénzösszegnek a működés
megszüntetése során felmerült kiadások kifizetését követően
megmaradó
részének
az
Önkormányzat
javára
történő
visszautalásáról.
5.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 403/2009. (VIII. 27.) Kt.
határozatot, a 402/2009. (VIII. 27.) Kt. határozatot, a 401/2009.
(VIII. 27.) Kt. határozatot, a 400/2009. (VIII. 27.) Kt. határozatot, a
399/2009. (VIII. 27.) Kt. határozatot, a 398/2009. (VIII. 27.) Kt.
határozatot és a 397/2009. (VIII. 27.) Kt. határozatot visszavonja.

Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, a szükséges intézkedések megtételére: a döntés
meghozatalát követő 5 napon belül, a törzstőke fennmaradó összegének
visszautalására: a társaság megszüntetését követő 5 munkanapon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
566/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pro Rákosmente Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Pro Rákosmente
Városfejlesztési Kft.) néven egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaságot hoz létre 2009. november 19. napjával, a KMOP-20075.2.2/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
Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója a társaság
székhelyének a 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 megtételére: a döntés
meghozatalát követő 5 napon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
567/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója a társaság első
ügyvezetőjének Forrás Gyulát (lakcím: 1172 Budapest, Jászapáti
utca 17.; anyja neve: Gyarmathy Ida) jelöli ki 2011. május 31.
napjáig terjedő határozott időre.
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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 megtételére: a döntés
meghozatalát követő 5 napon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
568/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű
Társaság
egyszemélyes
alapítója
a
társaság
felügyelőbizottsága tagjainak 2009. november 19. napjától 2011.
május 31. napjáig az alábbi személyeket választja meg:

2.

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány

Csorba Béla
1172 Budapest, XVI. u. 11.
Macassy Edit
szám: 310565 IA

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány

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

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány

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

A Képviselő-testület a felügyelőbizottság 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, az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 5 napon
belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
569/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a társaság
könyvvizsgálójává a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt
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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
Magdolna; kamarai azonosító szám: 000118)) választja meg 2009.
november 19. napjától 2011. május 31. napjáig, a társaság
cégbejegyzésétől 40.000.- Ft + ÁFA/hó díjazás mellett.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 5 napon
belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
570/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési 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 az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében a városközpont fejlesztési előirányzat terhére.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal,
a
törzstőke
befizetésére:
bankszámlájának megnyitását követő 3 napon belül
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)

a

társaság

571/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési 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 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
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
572/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy az
Önkormányzat és a társaság között megkötendő, jelen határozat 1.
sz. mellékletét képező alapszerződést elfogadja.
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2.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Pro Rákosmente Városfejlesztési 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 a 2009. évre időarányosan
megállapított díj fedezeteként
3.500.000 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. és 2. sz. mellékletét képező
szerződések aláírására: 2009. december 1. napja
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 22. pontja:
346/2009/11.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a Csibe Bölcsőde és a Csillagszem Óvoda
komplex akadálymentesítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
című, KMOP-2009-4.5.3. kódszámú pályázati felhívásra
Előadó: Riz Levente polgármester
573/2009. (XI.19.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)”
című
KMOP-4.5.3
kódszámú pályázati felhívásra az Újlak utca 112. szám alatt található
Csibe Bölcsőde és az Újlak utca 114. szám alatt található Csillagszem
Óvoda komplex akadálymentesítésének megvalósítására.
2. A Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.
pontban megjelölt pályázatokhoz a Csibe Bölcsőde esetén 4.500.000
Ft, a Csillagszem Óvoda esetén 2.500.000 Ft önrészt biztosít az
Önkormányzat
2009.
évi
költségvetésében
a
„Válságkezelés
céltartaléka” előirányzat terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és
határidőre történő benyújtásáról.
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat 2009.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelet
módosítására
vonatkozó
rendelettervezet elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2009. november 30., a
költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés benyújtására: a
Képviselő-testület 2009. decemberi rendes ülése
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 23. pontja:
319/2009/11.05. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat a Czimra Gyula Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását – kivéve Kuli Ferenc
pályázatának tárgyalását – az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
575/2009. (XI. 19.) 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 Czimra Gyula Általános Iskola (1174 Budapest, Kép utca 14.)
intézményvezetői teendőinek ellátásával 2009. december 16. napjától
2015. július 31. napjáig Kuli Ferencet bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó 216.900,Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 56.000,- 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.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 24. pontja:
343/2009/11.16.
Kérdés
Előadó: Lázár Attila önkormányzati képviselő
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A napirend 25. pontja:
310/2009/11.04.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2009. év III. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
576/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolóját a 2009.
év III. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja.
(24 igen szavazat, 4 tartózkodás)
A napirend 26. pontja:
311/2009/11.05.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
577/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolóját az
általános célú gazdálkodási tartalékkeret 2009. év III. negyedévi
felhasználásáról elfogadja.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 27. pontja:
314/2009/11.05.
A Költségvetési Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Ruthner György, a Költségvetési Bizottság elnöke
578/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Bizottság beszámolóját az általános
célú gazdálkodási tartalékkeret 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 28. pontja:
323/2009/11.05.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2009. év III.
negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az
általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
579/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a
2009. év III. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
valamint az általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 29. pontja:
334/2009/11.06.
Tanácsnoki beszámoló
Előadó: Fejér Gyula, Műszaki Tanácsnok
580/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Műszaki Tanácsnok által benyújtott tanácsnoki
beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Fejér Gyula személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

miatt

nem

vett

részt

a

A napirend 30. pontja:
336/2009/11.09.
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Közbiztonsági és Sport Tanácsnokának beszámolója
Előadó: Lázár Attila, Közbiztonsági és Sport Tanácsnok
581/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Sport Tanácsnok által benyújtott
tanácsnoki beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Lázár Attila személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

miatt

nem

vett

részt

a

A napirend 31. pontja:
338/2009/11.09.
Tanácsnoki beszámoló
Előadó: Dunai Mónika, Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok
Tanácsnoka
582/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az oktatási, kulturális és civil kapcsolatok
tanácsnoka által benyújtott tanácsnoki beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Dunai Mónika személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

A napirend 32. pontja:
337/2009/11.09.
Kerületi küldött beszámolója
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

miatt

nem

vett

részt

a
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583/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a kerületi küldött által benyújtott beszámolót
elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
(Horváth Tamás személyes
döntéshozatalban.)

érintettség

miatt

nem

vett

részt

a

A napirend 33. pontja:
335/2009/11.06.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2009. III. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
584/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
biztosított
szociális
célú
gazdálkodási
tartalék
III.
negyedévi
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
339/2009/11.09.
Beszámoló a 2009. év II-III. negyedévében lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
585/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 2009. év II-III. negyedévében lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 35. pontja:
340/2009/11.09.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2009. év III.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
586/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörében – a 2009. év
III. negyedévében - hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
(22 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 36. pontja:
341/2009/11.09.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2009. év III.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
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587/2009. (XI.19.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a polgármesternek az általános célú gazdálkodási
tartalék keret 2009. év III. negyedévében történt felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 37. pontja:
342/2009/11.09.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben
történt 2009. év III. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
588/2009. (XI.19.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében
biztosított választókerületi céltartalék 2009. év III. negyedévi
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

Riz Levente s. k.
polgármester

