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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-2/21/2009.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. december 17-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
599/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
382/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről
szóló 12/2009. (II.23.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
600/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
383/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló, többször
módosított 55/2001. (X.30.) rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
601/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
384/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működtetésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
602/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
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385/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat dr. Ivanits József területbérleti szerződésének megszűnésével
összefüggő döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
(27 igen, 1 nem szavazat)
603/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
386/2009/12.14. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés,
Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
604/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
387/2009/12.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Tanuszodának a Gyurkovics Tibor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóhoz telephelyként történő
csatolására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(25 igen szavazat, 3 tartózkodás)
605/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
388/2009/12.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, IX. utca 2. szám alatti (hrsz.: 129986/2)
580 m² alapterületű ingatlanon található nem lakás céljára szolgáló
helyiség földszintjének valamint az épület előtti terület bérbeadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
606/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az 599/2009. (XII.17.), a 600/2009. (XII.17.), a
601/2009. (XII.17.), a 602/2009. (XII.17.), a 603/2009. (XII.17.), a
604/2009.
(XII.17.),
a
605/2009.
(XII.17.)
Kt.
határozatok
figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Hatósági ügyek:
1./ 358/2009/12.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
2./ 359/2009/12.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 360/2009/12.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
4./ 361/2009/12.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
Személyi kérdések:
5./ 377/2009/12.03. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagok valamint tanácsnok választására
Előadó: Dunai Mónika, a FIDESZ frakcióvezetője
Csorba Béla, a KDNP frakcióvezetője
6./ 386/2009/12.14. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés,
Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
7./ 353/2009/12.02.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az „ÉLETMŰDÍJ KIMAGASLÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRT” című
kerületi kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 19/2001. (III.20.)
rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
8./ 355/2009/12.02.
Javaslat a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
9./ 364/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza és a Házasságkötő Terem
helyiségeinek bérleti díjairól szóló 67/1999. (XI. 19.) rendelete
módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

4/43

10./ 365/2009/12.03.
Javaslat a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend
megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 366/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 21/2003. (V.7.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
12./ 373/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről
szóló 48/1996. (X.18.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
13./ 375/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ”
szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosítására a
Budapest XVII. kerület Pesti út - Vecsey Ferenc utca - Strázsahegyi dűlő –
E-VE terület határa - Rákosmezei út - Összekötő út (a Pesti úttól az Erdő
utcáig tartó szakasza) - Erdő utca (az Összekötő úttól a Ferihegyi útig tartó
szakasza) által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
14./ 381/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17.KVSZ”
szóló, többször módosított 36/2006. (III.2.) rendelete módosítására a
Budapest XVII. kerület Zrínyi utca – Kucorgó utca –Strázsahegy utca–
Hegyalatti utca – Pesti út által határolt terület vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
15./ 382/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről
szóló 12/2009. (II.23.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
16./ 383/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló, többször
módosított 55/2001. (X.30.) rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
17./ 384/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működtetésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
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Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
18./ 351/2009/11.30.
Javaslat a 2010. évi költségvetés koncepciójára
Előadó: Riz Levente polgármester
19./ 352/2009/12.01.
Javaslat a Kaszap István Alapítvány támogatására
Előadó: Koszorúsné Tóth Katalin képviselő
20./ 354/2009/12.02.
Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra korábban meghozott képviselőtestületi határozatokban az Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére
biztosított
pályázati
önrészeknek
az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetésében történő biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
21./ 356/2009/12.03.
Javaslat a Helikopter lakóparkban építendő óvodaépület megnyitásával
kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 357/2009/12.03.
Javaslat az Összefogás Óvoda épületében kialakítandó új óvodai csoport
megnyitásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
23./ 362/2009/12.03.
Javaslat az intézményi költségvetési előirányzatok tervezéséhez szükséges,
a kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok finanszírozási elveit
tartalmazó, 2009. szeptember 1-jétől hatályos finanszírozási koncepció
módosítására
valamint
a
Gyurkovics
Tibor
Általános
Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó finanszírozási elveit
tartalmazó II. fejezettel történő kiegészítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
24./ 363/2009/12.03.
Javaslat a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány, a Reménytadó
Alapítvány, a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány, A Szív Hangja Alapítvány,
a „Felzárkózás” a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány
valamint a Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
25./ 367/2009/12.03.
Javaslat a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
sportpályájának bérbe adására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Gimnázium

műfüves
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26./ 368/2009/12.03.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti út 91-105. szám alatti (hrsz.:
121127/28) társasház alapító okirata módosításának elfogadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
27./ 369/2009/12.03.
Javaslat szerződés megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a
XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatására vonatkozóan
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
28./ 370/2009/12.03.
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
által alapított közalapítványok további működése tárgyában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
29./ 371/2009/12.03.
Javaslat a Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
30./ 372/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala hároméves informatikai stratégiájának elfogadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
31./ 374/2009/12.03.
Javaslat a német kisebbségi óvodai ellátás megszervezésével kapcsolatos
elvi döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
32./ 378/2009/12.03.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága által
megállapított felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
33./ 379/2009/12.03.
Javaslat a Naplás bánya jogi sorsának rendezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
34./ 380/2009/12.03.
Javaslat a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőség
KTVF:
1405-5/2008.
számú
határozata
megsemmisítése iránti kérelem benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
35./ 385/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat dr. Ivanits József területbérleti szerződésének megszűnésével
összefüggő döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
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36./ 387/2009/12.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Tanuszodának a Gyurkovics Tibor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóhoz telephelyként történő
csatolására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
37./ 388/2009/12.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, IX. utca 2. szám alatti (hrsz.: 129986/2)
580 m² alapterületű ingatlanon található nem lakás céljára szolgáló
helyiség földszintjének valamint az épület előtti terület bérbeadására
Előadó: Riz Levente polgármester
Tájékoztató:
38./ 376/2009/12.03.
Tájékoztatás a Rákosmente Közlekedésfejlesztési Akciótervében szereplő
projektek előrehaladásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
(26 igen, 2 nem szavazat)
607/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
előterjesztést 1. napirendi pontként, a
előterjesztést 2. napirendi pontként tárgyalja.
(25 igen szavazat, 2 tartózkodás)
608/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
előterjesztést 3. napirendi pontként, a
előterjesztést 4. napirendi pontként tárgyalja.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
609/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
előterjesztést 5. napirendi pontként, a
előterjesztést 6. napirendi pontként tárgyalja.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)

375/2009/12.03.
381/2009/12.03.

számú
számú

356/2009/12.03.
357/2009/12.03.

számú
számú

379/2009/12.03.
377/2009/12.03.

számú
számú

A napirend 1. pontja:
375/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ”
szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosítására a
Budapest XVII. kerület Pesti út - Vecsey Ferenc utca - Strázsahegyi dűlő –
E-VE terület határa - Rákosmezei út - Összekötő út (a Pesti úttól az Erdő
utcáig tartó szakasza) - Erdő utca (az Összekötő úttól a Ferihegyi útig tartó
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szakasza) által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
610/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 375/2009/12.03. számú, „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest
XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló,
többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosítására a Budapest
XVII. kerület Pesti út - Vecsey Ferenc utca - Strázsahegyi dűlő – E-VE
terület határa - Rákosmezei út - Összekötő út (a Pesti úttól az Erdő utcáig
tartó szakasza) - Erdő utca (az Összekötő úttól a Ferihegyi útig tartó
szakasza) által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat vonatkozásában” tárgyú előterjesztést nem veszi le
napirendjéről.
(11 igen, 13 nem szavazat, 4 tartózkodás)
611/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Göncziné Fábián Máriának 3 percben
szót ad.
(25 igen szavazat, egyhangú)
612/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Janikné Megyery Ritának 3 percben
szót ad.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
613/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy id. Turcsán Jánosnénak 3 percben szót
ad.
(27 igen szavazat, egyhangú)
614/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lázár Attilának 5 percben szót ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
615/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 375/2009/12.03. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest
XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló,
többször módosított 3/2006. (III.2.) rendelete módosítására a Budapest
XVII. kerület Pesti út - Vecsey Ferenc utca - Strázsahegyi dűlő – E-VE
terület határa - Rákosmezei út - Összekötő út (a Pesti úttól az Erdő utcáig
tartó szakasza) - Erdő utca (az Összekötő úttól a Ferihegyi útig tartó
szakasza) által határolt területre vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi
Építési Szabályzat vonatkozásában” tárgyú előterjesztés rendeletalkotási
javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(21 igen szavazat, 6 tartózkodás)
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 50/2009.
(XII.21.) rendeletét Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosításáról.
(Barna Andor
tartózkodik
Dr. Benkő Péter
igen
Dr. Bényi Zsolt
igen
Csorba Béla
igen
Derczbach Istvánné
nem
Dunai Mónika
igen
Dr. Fachet Gergő
nem
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
nem
Lázár Attila
nem
Dr. Morauszky András
nem
Nagy Anikó
igen
Oláh László
igen
Papp Péter Pálné
távol
Petrőczy Dániel
igen
Dr. Piláth Károly
igen
Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
nem
Soltiné Kis Katalin
igen
Virág Mihály
igen
(18 igen, 9 nem szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 2. pontja:
381/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17.KVSZ”
szóló, többször módosított 36/2006. (III.2.) rendelete módosítására a
Budapest XVII. kerület Zrínyi utca – Kucorgó utca – Strázsahegy utca –
Hegyalatti utca – Pesti út által határolt terület vonatkozásában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
616/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kovács Péternek 3 percben szót ad.
(25 igen szavazat, egyhangú)
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617/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 381/2009/12.03. számú, „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest
XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17.KVSZ” szóló,
többször módosított 36/2006. (III.2.) rendelete módosítására a Budapest
XVII. kerület Zrínyi utca – Kucorgó utca – Strázsahegy utca – Hegyalatti
utca – Pesti út által határolt terület vonatkozásában” tárgyú előterjesztést
nem veszi le napirendjéről.
(9 igen, 13 nem szavazat, 4 tartózkodás)
618/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kovács Istvánnak 5 percben szót ad.
(24 igen szavazat, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás)
619/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Nagy Zoltánnak 3 percben szót ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
620/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szilágyi Györgynek 3 percben szót ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
621/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Marosvári Imrének 3 percben szót ad.
(27 igen szavazat, 1 nem szavazat)
622/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lázár Attilának 5 percben szót ad.
(21 igen szavazat, 2 nem szavazat, 5 tartózkodás)
623/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 381/2009/12.03. számú „Javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Budapest
XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról „17.KVSZ” szóló,
többször módosított 36/2006. (III.2.) rendelete módosítására a Budapest
XVII. kerület Zrínyi utca – Kucorgó utca – Strázsahegy utca – Hegyalatti
utca – Pesti út által határolt terület vonatkozásában” tárgyú előterjesztés
rendeletalkotási javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(23 igen, 3 nem szavazat, 2 tartózkodás)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 51/2009.
(XII.21.) rendeletét Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési
Szabályzatáról „17. KVSZ” szóló, többször módosított 3/2006. (III.2.)
rendelete módosításáról.
(Barna Andor
Dr. Benkő Péter
Dr. Bényi Zsolt

tartózkodik
igen
igen
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Csorba Béla
igen
Derczbach Istvánné
nem
Dunai Mónika
igen
Dr. Fachet Gergő
nem
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
tartózkodik
Kovács István
nem
Lázár Attila
nem
Dr. Morauszky András
igen
Nagy Anikó
igen
Oláh László
igen
Papp Péter Pálné
távol
Petrőczy Dániel
igen
Dr. Piláth Károly
igen
Riz Levente
igen
Rózsahegyi Péter
igen
Ruthner György
nem
Soltiné Kis Katalin
igen
Virág Mihály
igen
18 igen, 8 nem szavazat, 2 tartózkodás)
(Dr. Morauszky András a szavazás után jelezte, hogy rosszul szavazott, és
kéri ennek jegyzőkönyvben történő rögzítését.)
A napirend 3. pontja:
356/2009/12.03.
Javaslat a Helikopter lakóparkban építendő óvodaépület megnyitásával
kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
624/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Helikopter lakóparkban építendő
óvodaépületben a Hétszínvirág Óvoda tagintézményét kívánja elhelyezni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2010. március 31.
napjáig terjessze a Képviselő-testület elé a Hétszínvirág Óvoda alapító
okiratának módosítására irányuló előterjesztést.
3. A Képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda dolgozói létszámát 2010.
augusztus 1-jétől 1 fő tagóvodavezető, 5 fő beosztott óvodapedagógussal
továbbá 4,5 fő dajka és 1 fő gondnok munkakört ellátó pedagógiai munkát
segítő dolgozóval megemeli, valamint 2010. augusztus 1-jétől a Hétszínvirág
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Óvoda
költségvetésében
költségfedezetét.

biztosítja

a

tagóvoda

működésének

4. A Képviselő-testület a 3. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 1 fő tagóvodaveztő és 5 fő
beosztott óvodapedagógus, 4,5 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 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
Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának egyszeri, induló felszerelése költségeire
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 12.000 E Ft előirányzatot
biztosít.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezet
elkészítésekor a 3-6. 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 Hétszínvirág 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 2. pontban meghatározott előterjesztés
benyújtására: 2010. március 31., a 8. pontban meghatározott előterjesztés
benyújtására: 2010. február 28.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 4. pontja:
357/2009/12.03.
Javaslat az Összefogás Óvoda épületében kialakítandó új óvodai csoport
megnyitásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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625/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2010. március 31.
napjáig terjessze a Képviselő-testület elé az Összefogás Óvoda alapító
okiratának módosítására irányuló előterjesztést.
2. A Képviselő-testület az Összefogás Óvoda dolgozói létszámát 2010.
augusztus 1-jétől 2 fő beosztott óvodapedagógussal továbbá 1,5 fő dajka
munkakört ellátó pedagógiai munkát segítő dolgozóval megemeli, valamint
2010. augusztus 1-jétől az Összefogás Óvoda költségvetésében biztosítja az
új csoport működésének költségfedezetét.
3. A Képviselő-testület a 2. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében
az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetésében
2
fő
beosztott
óvodapedagógus, 1,5 fő dajka munkakört ellátó pedagógiai munkát segítő
dolgozó személyi juttatásainak valamint munkáltatót terhelő járulékainak
továbbá az új csoport működtetésével összefüggésben az Összefogás Óvoda
dologi kiadásainak, közüzemi díjainak előirányzatát biztosítja.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében biztosítja a működés költségeinek fedezetét.
5. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az
Összefogás Óvoda új csoportjának egyszeri, induló felszerelése költségeire
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 4.000 E Ft előirányzatot
biztosít.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezet
elkészítésekor a 2-5. pontokban foglalt döntések végrehajtásáról.
7. 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.
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-7./ pontokban
foglalt döntésről értesítse az Összefogás Óvoda vezetőjét, és tegye meg a
szükséges intézkedéseket az új csoportszoba 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, az 1. pontban meghatározott előterjesztés
benyújtására: 2010. március 31., a 7. pontban meghatározott előterjesztés
benyújtására: 2010. február 28.
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 5. pontja:
379/2009/12.03.
Javaslat a Naplás bánya jogi sorsának rendezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
626/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Széles Eleknek szót ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
627/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy dr. Gergely Tamásnak szót ad.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
628/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület külterület
0138538/2-10 hrsz. alatti területeket az építési engedély és a
hulladéklerakóra vonatkozó jogszabályi feltételek hiánya miatt nem
adja haszonbérbe a Kordély Bt. részére a 2009. december 31. napján
hatályát vesztő, fennálló haszonbérleti szerződés lejárta után.
2. A Képviselő-testület felszólítja a Kordély Bt-t mint haszonbérlőt, hogy
az inert hulladék lerakását és elszállítását azonnali hatállyal szüntesse
be a fenti területeken, a túltöltést szüntesse meg vagy pénzbeli
megváltásáról
gondoskodjon,
a
területet
körbevevő
kerítés
visszaállításáról pedig ezen döntés kézhezvételétől számított 30 napon
belül gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület felszólítja a Kordély Bt-t mint haszonbérlőt, hogy a
Budapest XVII. kerület külterület 0138538/2-10 hrsz. alatti
ingatlanokat 50 cm vastagságban agyaggal, majd 50 cm vastagságban
termőfölddel borítsa be, és a rekultivációs tervnek megfelelően
erdősítse be 2009. december 31. napjáig. Ezt követően a területek
birtokát haladéktalanul adja vissza az Önkormányzat képviselőjének.
4. A Képviselő-testület felhívja a Kordély Bt-t, hogy a fennálló
haszonbérleti szerződés 11. pontja alapján küldje meg a terület
kizárólag természetes eredetű, hulladékot, szennyezett és veszélyes
anyagokat nem tartalmazó, építkezések földmunkáiból kikerülő, föld,
kő, kavics anyaggal történt feltöltéséről szóló dokumentációt, mely a
feltöltési anyag minőségének, mennyiségének és eredetének
ellenőrzésére alkalmas ellenőrzési, üzemeltetési, nyilvántartási
rendszer működésének eredményeként keletkezett.
5. A Képviselő-testület felszólítja a Kordély Bt-t, hogy a haszonbérleti
szerződés 8. pontja szerinti haszonbérleti díj elmaradását 2009.
december 31. napjáig fizesse meg.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy
amennyiben a Kordély Bt. a jelen határozatban foglalt felszólításnak
nem tesz eleget, jogi képviselőt hatalmazzon meg, és bírósági úton
szerezzen érvényt az Önkormányzat szerződési követelésének.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a Kordély Bt. képviselőjének értesítésre: a döntés
meghozatalától számított 3 napon belül, a kereset benyújtására a Kordély
Bt. nem teljesítése esetén: a szerződés lejártát követő 30 napon belül
(20 igen szavazat, 8 tartózkodás)
629/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület külterület
0138538/4, /6 és /10-11 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokra
vonatkozóan tulajdonba vételi szándékát fejezi ki, amennyiben az
ingatlantulajdonosok a tulajdoni hányadukat ingyenesen Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonába adják.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg írásban az
1. pontban meghatározott ingatlanok minden tulajdonosát, és
nyilatkoztassa meg őket a tulajdoni hányaduknak az Önkormányzat
részére történő ingyenes átadásáról, és egyetértő nyilatkozatuk esetén
kösse meg velük a tulajdon-átruházási szerződést.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a tulajdonosok megkeresésére: a döntést követő 15
napon belül
(19 igen szavazat, 9 tartózkodás)
630/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
36.P.86.172/2006. számon folyamatban lévő polgári peres eljárásban,
melyet a Fővárosi Főügyészség és társa felperes indított a Rákosvölgye
MGTSZ és társai, köztük Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
ellen
az
ún.
Naplás
bánya
területén
környezetveszélyeztetés megszüntetése iránt, egyezségi javaslatot terjeszt
elő. Vállalja, hogy a környezetveszélyeztető tevékenységet a tulajdonában
álló és a jövőben tulajdonába kerülő területeken megszünteti. A Képviselőtestület az egyezségi javaslat részének tekinti a 628/2009. (XII.17.) Kt. és a
629/2009. (XII.17.) Kt. határozatait is, melyek kifejezik a területtel
kapcsolatos önkormányzati szándékot.
2. A Képviselő-testület felkéri és meghatalmazza a polgármestert, hogy jogi
képviselőt hatalmazzon meg, és benyújtsa az egyezségi javaslatot a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az egyezségi javaslat benyújtására: a döntést követő 30
napon belül
(19 igen szavazat, 9 tartózkodás)
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A napirend 6. pontja:
377/2009/12.03.
Javaslat bizottsági és kuratóriumi tagok valamint tanácsnok választására
Előadó: Dunai Mónika, a FIDESZ frakcióvezetője
Csorba Béla, a KDNP frakcióvezetője
631/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 377/2009/12.03. számú, „Javaslat
bizottsági és kuratóriumi tagok valamint tanácsnok választására” tárgyú
előterjesztést nem veszi le napirendjéről.
(11 igen, 13 nem szavazat, 3 tartózkodás)
632/2009. (XII.17.) Kt. határozat
I.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság
összetételére vonatkozó 82/2008. (II.21.) Kt. határozat szövegében a „Lázár
Attilát” szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép: „Kóbor
Jánost”.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság
összetételére vonatkozó 440/2006. (X.12.) Kt. határozat szövegében a
„Lázár Attilát” szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Fejér Gyulát”.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
II.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 454/2006. (X.12.) Kt. határozatát visszavonja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
III.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szociális Tanácsnokká választja Nagy
Anikó képviselőt.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Tanácsnok
feladatainak meghatározása érdekében terjessze a Képviselő-testület elé
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 21/2003. (V.7.) rendelete 77.§ (2) bekezdéséhez rendelt 4. sz.
melléklet módosítására irányuló előterjesztést.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület soron
következő ülése
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IV.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint alapító a Rákosmente
Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okirata IV. fejezete hatodik
bekezdésének e) pontjára hivatkozással a közalapítvány kuratóriumának
tagjai közül Lázár Attilát visszahívja, s helyébe a kuratórium tagjának
megválasztja Petrőczy Dánielt.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint alapító a Rákosmente
Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Az Alapító Okirat „IV. A Közalapítvány szervezete, működése” címszó alatti
harmadik bekezdés szövegében a „Lázár Attila (1173 Budapest, Szürkebegy
u. 49.)” szövegrészt visszavonja, s helyébe a következő szövegrész lép:
„Petrőczy Dániel (1172 Budapest, I. utca 38.)”
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban
foglalt döntésnek megfelelően a Közalapítvány módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az Önkormányzat nevében írja alá, azt a
Fővárosi Bíróság részére nyilvántartásba vétel céljából meghatalmazott
ügyvéd útján nyújtsa be, és a Hírhozó c. lapban tegye közzé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az Alapító Okirat módosításának nyilvántartásba vétel
céljából történő benyújtására: a döntéshozataltól számított 15 napon belül,
a közzétételre: a döntést követő 60 napon belül
(18 igen, 2 nem szavazat, 7 tartózkodás)
(Lázár Attila személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
633/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét
megváltoztatva munkáját a 385/2009/12.10. számú előterjesztés
tárgyalásával folytatja.
(27 igen, 1 tartózkodás)
A napirend 7. pontja:
385/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat dr. Ivanits József területbérleti szerződésének megszűnésével
összefüggő döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
634/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szakállas Lászlónak 3 percben szót ad.
(24 igen szavazat, 1 tartózkodás)
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635/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 385/2009/12.10. számú „Javaslat dr.
Ivanits József területbérleti szerződésének megszűnésével összefüggő
döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés vitáját lezárja a hozzászólásra
jelentkezett képviselők hozzászólását követően.
(17 igen, 6 nem szavazat, 4 tartózkodás)
636/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
9. § (3) bekezdésének második mondata alkalmazásával dr. Ivanits József
egyedi ügyében magához vonja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) rendelete 7. § (9)
bekezdésében a polgármesterre ruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy a
területbérleti szerződést nem hosszabbítja meg. A Képviselő-testület
felszólítja a bérlőt, hogy ezen határozat átvételétől számított 30 naptári
napon belül az eredeti állapotot állítsa helyre, ennek keretében az ingatlana
kerítését az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonaként nyilvántartott telek
jogi határára helyezze vissza. Amennyiben nem helyezi át a jogi
telekhatárra, a lebontást és az ideiglenes kerítés építést a volt bérlő
költségére az Önkormányzat mint a területek tulajdonosa fogja elvégezni.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a bérlő értesítésére 5 naptári napon belül
(21 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés kivonata külön
szerepel.
A napirend 8. pontja:
358/2009/12.03. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 9. pontja:
359/2009/12.03. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 10. pontja:
360/2009/12.03. 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 11. pontja:
361/2009/12.03. 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 kivonata külön szerepel.
A napirend 12. pontja:
353/2009/12.02.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az „ÉLETMŰDÍJ KIMAGASLÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRT” című
kerületi kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 19/2001. (III.20.)
rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 44/2009.
(XII.21.)
rendeletét
az
„ÉLETMŰDÍJ
KIMAGASLÓ
PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉGÉRT”
című
kerületi
kitüntetés
alapításáról
és
adományozásáról szóló 19/2001. (III. 20.) rendelet módosításáról.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
355/2009/12.02.
Javaslat a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 45/2009.
(XII.21.) rendeletét a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról.
(17 igen szavazat, 10 tartózkodás)
A napirend 14. pontja:
364/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza és a Házasságkötő Terem
helyiségeinek bérleti díjairól szóló 67/1999. (XI. 19.) rendelete
módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 46/2009.
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(XII.21.) rendeletét a Családi és Társadalmi Rendezvények Háza és a
Házasságkötő Terem helyiségeinek bérleti díjairól szóló 67/1999. (XI. 19.)
rendelete módosításáról.
(24 igen szavazat, 3 tartózkodás)

A napirend 15. pontja:
365/2009/12.03.
Javaslat a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend
megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 47/2009.
(XII.21.) rendeletét a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási
rend megállapításáról.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
366/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 21/2003. (V.7.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 48/2009.
(XII.21.) rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 21/2003. (V.7.) rendelet
módosításáról.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 17. pontja:
373/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről
szóló 48/1996. (X.18.) rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 49/2009.
(XII.21.) rendeletét az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék
nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996. (X.18.) rendelet módosításáról.
(27 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 18. pontja:
382/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási rendjéről
szóló 12/2009. (II.23.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
43/2009. (XII.18.) rendeletét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente parkolási
rendjéről szóló 12/2009. (II. 23.) rendelete módosításáról.
(20 igen szavazat, 7 tartózkodás)
A napirend 19. pontja:
383/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló, többször
módosított 55/2001. (X.30.) rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 52/2009.
(XII.21.) rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól
szóló, többször módosított 55/2001. (X.30.) rendelet módosításáról.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
384/2009/12.10. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működtetésével kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
641/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
Képviselő-testület 2010. január 1. napjától kezdeményezi a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat megszüntetését.
(9 igen, 12 nem szavazat, 5 tartózkodás)
642/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
működéséről szóló tájékoztatót.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami
támogatást utalja tovább az őrszolgálat számlájára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(19 igen, 1 nem szavazat, 6 tartózkodás)
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RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
53/ 2009. (XII.21.) rendeletét a mezei őrszolgálatról szóló 45/2008. (XI. 25.)
rendelete módosításáról.
(21 igen, 1 nem szavazat, 4 tartózkodás)
643/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2009.
évben már megfizetett mezőőri járulékok visszafizetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 1.
(22 igen szavazat, 4 tartózkodás)
644/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – elfogadja a
Rákosmenti
Mezei
Őrszolgálatot
Fenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(17 igen, 1 nem szavazat, 8 tartózkodás)
A napirend 21. pontja:
351/2009/11.30.
Javaslat a 2010. évi költségvetés koncepciójára
Előadó: Riz Levente polgármester
645/2009. (XII.17.) Kt. határozat
I.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendelet alapján elkészített, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján benyújtott 2010. évi költségvetési
koncepciót az alábbiak szerint:
1. A bevételek területén
A 2010. évre az előre láthatóan pénzforgalmilag is biztosan teljesülő,
dokumentumokkal, bizonylatokkal alátámasztott működési, felhalmozási és
finanszírozási bevételeket lehet tervezni.
A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a központi
költségvetésből az Önkormányzatot megillető forrásokat (normatív állami
hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
Mind a bérleti díjbevételek, mind az adóbevételek területén még tovább
szükséges fokozni a behajtás hatékonyságát, csökkentve ezáltal a
kintlévőségeket.
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A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázatok mellett keresni kell
a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények,
mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külső források bővítése
érdekében. A rendelkezésre álló saját források szűkössége miatt a
beruházások területén meg kell kísérelni a vállalkozói tőke még erőteljesebb
bevonását a fejlesztésekbe.

2. A kiadások területén
Minden intézménynél illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a
legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a
munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 58-59. §-ban rögzített
tervezési elveket kell figyelembe venni.
A személyi juttatásoknál számolni kell az előző évi bérfejlesztések, elrendelt
létszámcsökkentések éves szintű költségkihatásaival valamint a vonatkozó
jogszabályi előírásokkal. A közalkalmazotti szférában béren kívüli juttatás
nem tervezhető. A munkakörhöz kötött bérlettérítések külön tervezhetők.
Részmunkaidő esetén az igénybe vehető juttatás mértéke részarányosan
csökken. További jogviszonyban, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
részére béren kívüli juttatás nem adható. A közalkalmazottak részére havi
6.000 Ft étkezési hozzájárulás tervezhető.
A közoktatási területen az elfogadott finanszírozási koncepció alapján kell
tervezni a létszámot és a hozzá kapcsolódó bérelemeket. A Képviselőtestület egyedi engedélyével nem rendelkező esetekben a csoportlétszám 16
főnél alacsonyabb létszámmal nem tervezhető.
A köztisztviselőkre vonatkozóan a köztisztviselői törvény előírásai alapján
kell a cafetéria rendszert kialakítani.
A dologi kiadásokat a bázisadatok és szükségletek elemzésével, a költségek
felmérésével és költségmegtakarítási javaslatok kidolgozásával kell
megtervezni, külön kiemelve az önként vállalt feladatok költségigényét. A
vonatkozó rendeletek és szerződések felülvizsgálata szükséges.
A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat kizárólag érvényes
megállapodás birtokában lehet tervezni. Vizsgálni kell, hogy a
megállapodások mennyiben segítik elő, illetve váltják ki az Önkormányzat
alapellátási kötelezettségét.
A szociálpolitikai juttatásokat kizárólag
meghatározott jogcímenként kell tervezni.

a

szociális

törvényben

A felhalmozási kiadásokat feladatonként csak jogilag rendezett, tételesen
kimutatott, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra –
figyelembe véve a várható működési kiadásokat is – lehet tervezni a
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bevonható források számbavétele mellett. Amely beruházásnak az
aktiválását követően folyamatos működési költsége várható, azt külön
jelezni kell. Adott feladatra tervezett keretösszegnek tartalmaznia kell
valamennyi aktiválható költség fedezetét.
A 2009. évről áthúzódó illetve a 2010. évben képződő, önkormányzati
tulajdonú lakás elidegenítésből származó bevételek felhasználását az e
tárgyban alkotott 42/1999. (VI. 18.) rendelet előírásai szerint kell tervezni
2010-ben.
Igénybe kell venni a felhalmozási feladatok pályázati lehetőségeit. Azon
felhalmozási feladatokra, melyekre pályázati források vagy hitel
igénybevételi források kerülnek betervezésre, a már elnyert támogatásról
szóló megállapodás megkötése vagy a hitelszerződés megkötését követően
lehet a vállalkozási szerződéseket megkötni.
A bázisévben indított, elnyert pályázatok bevételeivel számolni kell oly
módon, hogy a kiadási oldalon az önrésszel emelt bruttó összeget kell az
adott feladatra betervezni. A tárgyévi pályázati lehetőségekkel élni kell, de a
költségvetésben kizárólag az önrész összegét kell céltartalékként tervezni.
Eredményes pályázat estén évközi módosítással kerül sor az előirányzatok
rendezésére.
3. Finanszírozási műveletek
A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a meglévő
szerződések ismeretében kell tervezni.
A likviditási egyensúly biztosítása érdekében a 2010. évre is meg kell kötni
a bankszámlavezető pénzintézettel a folyószámla-hitelkeret szerződést.
Működési forráshiányt nem lehet betervezni.
A felújítási és beruházási feladatok megvalósításához a már megkötött
fejlesztési célú forrás igénybevételével lehet számolni.
A társasházak felújításához nyújtott önkormányzati visszatérítendő
támogatások esetében kizárólag az előző évekről áthúzódó fizetési
kötelezettségekkel illetve döntésekkel kell számolni.
Az önkormányzati tulajdonú lakások felújításából adódó kötelezettségekre
céltartalékot kell képezni, ami az ingatlanértékesítésből befolyó összeg 2 %a.
A Panel program végrehajtásához a Képviselő-testület több éves
elkötelezettségéről szóló döntése alapján a tárgyévre ütemezett forrást
biztosítani kell.
Az általános célú gazdálkodási tartalék, a választókerületek céltartalékának
mértéke nem lehet kevesebb, mint a 2009. évi eredeti előirányzat 50 %-a.
A szociális célú tartalék mértéke a költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra.
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A bizottságok hatáskörébe utalt általános célú gazdálkodási tartalékkeret
felhasználásának további szabályait a költségvetésről szóló rendelet rögzíti.
Az azonnali karbantartásokra, vis maior esetekre, a bírósági határozatok
alapján történő kifizetésekre képzett céltartalék, a válságkezelés
céltartaléka a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
A válság hatásainak előre nem látható kihatásaira működési tartalék
létrehozása szükséges, ami a működési költségek 2 %-a, a felhasználási
szabályait a 2010. évi költségvetési rendeletben kell rögzíteni.
4. Egyebek
A többletszolgáltatásokat felül kell vizsgálni.
A végleges költségvetés elkészítéséig az alábbi feladatokat kell elvégezni:
- a költségvetés bevételi oldalát megalapozó önkormányzati rendeleteket
felül kell vizsgálni,
- figyelembe véve a jövő évi várható költségvetési hiányt, a 2010. évi
költségvetések egyeztetése során intézményenként és szakfeladatonként
felül kell vizsgálni a szükséges költségeket, ezzel biztosítva a 2010. évben a
működési egyensúlyt.
II.
A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésének
valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés a) pontjának előírása szerint
készítse el az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
tervezetét.
III.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített
költségvetési rendelettervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa
be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a rendelettervezet benyújtására: a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 45. nap, de
legkésőbb 2010. február 15.
(16 igen, 1 nem szavazat, 9 tartózkodás)
A napirend 22. pontja:
352/2009/12.01.
Javaslat a Kaszap István Alapítvány támogatására
Előadó: Koszorúsné Tóth Katalin képviselő
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646/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kaszap István Alapítvány részére 275
E Ft összeget biztosít az évvégi ünnepségek lebonyolítására a
választókerületek céltartaléka előirányzat terhére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az alapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül, a költségvetés módosítására: a 2009. évi zárszámadási
rendelettervezet tárgyalását megelőző rendes testületi ülés időpontja
(24 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 23. pontja:
354/2009/12.02.
Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra korábban meghozott képviselőtestületi határozatokban az Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére
biztosított
pályázati
önrészeknek
az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetésében történő biztosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
647/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2009.
évi költségvetése terhére az alábbi képviselő-testületi határozatokban
biztosított, még meg nem valósult fejlesztésekhez kapcsolódó önrész
összegeket az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében újra biztosítja.
A 2009. évi költségvetésben az önrészt
biztosító Kt. határozat száma

Az önrész összege

527/2009. (X.15.) Kt. határozat
547/2009. (XI.19.) Kt. határozat
573/2009. (XI.19.) Kt. határozat

1
3
4
2

250
750
500
500

000.-Ft
000.-Ft
000.-Ft
000.-Ft

Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az önrész biztosítására: az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)

A napirend 24. pontja:
362/2009/12.03.
Javaslat az intézményi költségvetési előirányzatok tervezéséhez szükséges,
a kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok finanszírozási elveit
tartalmazó, 2009. szeptember 1-jétől hatályos finanszírozási koncepció
módosítására
valamint
a
Gyurkovics
Tibor
Általános
Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó finanszírozási elveit
tartalmazó II. fejezettel történő kiegészítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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648/2009. (XII.17.) Kt. határozat
I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 331/2009. (VI. 18.) Kt. határozattal
elfogadott, a kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok
finanszírozási elveit tartalmazó koncepciót 2010. január 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1. A koncepció címében az „általános iskolák” szövegrészt visszavonja, és
helyébe az „iskolák” szövegrész lép.
2. A koncepció I. fejezet I. A/2. a) pontjában szereplő szövegrészt
visszavonja, s helyébe az alábbi szövegrész lép:
„2. Pedagógusok létszáma általános iskolában és gimnáziumban
b) kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokhoz (Kotv. 52. §)
Intézményenként a szükséges pedagóguslétszám a kötelező és nem kötelező
tanórai foglalkozásokhoz a tantárgyfelosztásban rögzített — az Oktatási
Hivatal felé jelzett és engedélyezett — tényleges osztályokhoz tartozó
óraszámok és a pedagógusok kötelező tanítási óraszámának hányadosaként
kerül meghatározásra.
• A finanszírozásnál figyelembe vehető alapóraszámok az egyes
évfolyamokon az alábbiak:
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (3) és (7) bekezdése
alapján
1. évfolyam 22 óra,
2. évfolyam 22 óra,
3. évfolyam 22 óra,
4. évfolyam 25 óra,
5. évfolyam 28 óra,
6. évfolyam 28 óra,
7. évfolyam 33 óra,
8. évfolyam 33 óra,
9. évfolyam 40 óra,

9. évfolyamon levelező tagozat 11 óra

10. évfolyam 40 óra,

10. évfolyamon levelező tagozat 10 óra

11. évfolyam 48 óra,

11. évfolyamon levelező tagozat 11 óra

12. évfolyam 48 óra,

12. évfolyamon levelező tagozat 11 óra

13. évfolyam 48 óra
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évfolyamok
1
2
3
4

52.§
köt.
(3) bek. órák
napok
5
5
5
5

52. §
(7) bek.
%
4
4
4
4,5

20
20
20
22,5

10
10
10
10

2
2
2
2,3

22
22
22
25

52.§
(11)bek.c)
12%
2,4
2,4
2,4
2,7

össz.:

5
6
7
8

5
5
5
5

4,5
4,5
5
5

22,5
22,5
25
25

25
25
30
30

5,6
5,6
7,5
7,5

28
28
33
33

2,7
2,7
3
3

9
10
11
12
13

5
5
5
5
5

5,5
5,5
6
6
6

27,5
27,5
30
30
30

45
45
60
60
60

12,4
12,4
18
18
18

40
40
48
48
48

3,3
3,3
0
0
0

A felsorolt óraszámok tartalmazzák a csoportbontásokra biztosított
időkeretet is.
Az alapóraszámok a Kotv. 3. sz. melléklet II/10. pontjában foglaltaknak
megfelelően kerülnek meghatározásra, ha a csoport létszáma nem éri el a
Kotv. 3. sz. melléklet I. pontjában közölt átlaglétszám 50 %-át.
A Jókai Mór Általános Iskolában évfolyamonként 1 csoport esetében Kotv.
3. sz. melléklet II/10. pontjában meghatározottaktól el kell tekinteni.
Az alapóraszámokon kívül Kotv. 52. § (11) bekezdésében meghatározott
feladatokra az 1-10. évfolyamokon a Kotv. 52. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott óraszámok 12 %-át kell figyelembe venni:
1. évfolyam 2,4 óra,
2. évfolyam 2,4 óra,
3. évfolyam 2,4 óra,
4. évfolyam 2,7 óra,
5.
6.
7.
8.

évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam

2,7
2,7
3,0
3,0

óra,
óra,
óra,
óra,

9. évfolyam 3,3 óra,
10. évfolyam 3,3 óra.
• A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban az elfogadott pedagógiai
program megvalósítása érdekében a 9-10. évfolyamokon heti 3,3 óraszám
helyett 10,5 órát, a 11-12. évfolyamokon heti 18 órát kell figyelembe venni.
• Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Iskolában a német nemzetiségi és a két tanítási nyelvű
tagozaton az elfogadott pedagógiai program megvalósítása érdekében az 1-3.
évfolyamokon heti 10 órát, a 4. évfolyamon heti 11 órát, az 5-6.
évfolyamokon heti 10 órát, a 7-8. évfolyamokon heti 7 órát kell továbbá
figyelembe venni.”
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3. A koncepció I. fejezet I. A/5. pontját visszavonja, s helyébe a következő
szöveg lép:
„ 5. Egyéb munkakörök
(gazdasági-adminisztratív
munkakörök)
•

munkakörök

illetve

működtetést

gazdasági-adminisztratív munkakörök

800 tanulóig
gazd. vezető vagy ügyintéző,
iskolatitkár vagy adminisztrátor

1 fő
2 fő

800 tanulótól és gimnáziumban
gazd. vezető vagy ügyintéző,
iskolatitkár vagy adminisztrátor

1 fő
3 fő

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
gazd. vezető vagy ügyintéző,
iskolatitkár vagy adminisztrátor
(amennyiben az állás betöltött)
•

segítő

1 fő
3 fő

működtetést segítő munkakörök

gondnok illetve karbantartó (udvari munkás)
0-1500 m2
1501-3000 m2
3001- 4500 m2
4500 m2 felett

1
2
3
4

konyhai dolgozó
minden 80 fő étkező után
de étkezési helyenként legalább
takarító: 500 m2-enként

1 fő
2 fő
1 fő

portás :
általános iskolákban
gimnáziumok esetében
Czimra Gyula Általános Iskola (tagépületek miatt)
Szabadság Sugárúti Általános Iskola (3 épület)
Laborcz Ferenc Általános Iskola (tagépület miatt)
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1 fő
1,5 fő
4 fő
1,5 fő
1,5 fő
1,5 fő
1,5 fő”

fő
fő
fő
fő

4. A koncepció I. fejezet I. B/3. pontját visszavonja, és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„3. Az óvodai munkát segítő további alkalmazottak
élelmezésvezető vagy ügyintéző a saját konyhával
rendelkező intézményekben

1

fő
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óvodatitkár vagy adminisztrátor
dajka csoportonként
konyhai dolgozó
(a saját konyhával rendelkező intézményben) 80 fő étkezőnként
de minimum

1 fő
1,5 fő
1
2

fő
fő

gondnok (karbantartó, gondnok, kertész)
intézményenkénti száma az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint”
5. A koncepció I. fejezet II. A/1. pontjában az „Oktatást segítők garantált
illetménye” és az „Egyéb munkakörök” bekezdéseket visszavonja, s
helyükbe az alábbi szövegrészek lépnek:
„ • Oktatást segítők garantált illetménye
könyvtáros
gyermek és ifj. véd. felelős
és/vagy szabadidő szervező
fejlesztő pedagógus

intézményre megállapított pedagógus átlagbér
intézményre megállapított pedagógus átlagbér

rendszergazda

E/6

pedagógiai asszisztens:
megállapított létszámból

intézményre megállapított pedagógus átlagbér

1 fő az intézményre megállapított pedagógus
átlagbér

a további pedagógiai asszisztens létszám valamint
a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
hangszerkarbantartó
D/7-es besorolási bérrel
gyógypedagógiai asszisztens E/7-es besorolási bérrel
•

Egyéb munkakörök
(gazdasági-adminisztratív
munkakörök)

munkakörök

illetve

működtetést

segítő

Határozatlan időre kinevezett közalkalmazott tényleges besorolás szerinti
bérével kerül meghatározásra, a be nem töltött státuszokat a technikai
dolgozók átlagbérével kell figyelembe venni.
Az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola mellett lakossági használatra is engedélyezett sportpálya
felügyeletére és működtetésére megbízási szerződés keretében 8 hónap
időtartamra (márciustól októberig) 1 fő pályamunkás illetményét az iskolai
működtetést segítő munkakörök átlagbérével szükséges meghatározni.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola sportpályáinak működtetésére megbízási
szerződés keretében 8 hónap időtartamra (márciustól októberig) 1 fő
pályamunkás illetményét az iskolai működtetést segítő munkakörök
átlagbérével szükséges meghatározni.”
6. A koncepció I. fejezet II. C/ pontját visszavonja, és helyébe a következő
szöveg lép:
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„C/ PÓTLÉKOK
•
Intézményvezetők és helyettesek részére
a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 14/C. § alapján kerül meghatározásra,
úgy, hogy a 2009. évi költségvetésben meghatározott szint alá újabb
fenntartói döntés nélkül nem csökkenhet.
•

Pedagógus munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott

¾ osztályfőnöki pótlék egységesen minden intézményben a Kvtv.-ben
meghatározott pótlékalap 40 %-a szorozva a csoportok/osztályok tényleges
számával,
¾ minden további pótlék esetében a tényleges csoportok/osztályok száma
szorozva a mindenkori pótlékalap 16%-ával.
A tényleges csoportszámba a napközis és tanulószobai csoportok nem
tartoznak bele.
• Nem pedagógus munkakörre az általános iskolák esetében intézményi
szinten 1 fő részére havonta az állami költségvetési törvényben
meghatározott pótlékalappal megegyező összeget lehet tervezni.
• A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével
megbízott közalkalmazottat a pótlékalap 50 %-ának megfelelő összeg illeti
meg.
• A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az osztályfőnöki
pótlék a mindenkori tantárgyfelosztásban e feladatokra megjelölt
pedagógusok számára tervezhető, mértéke a Kvtv. szerinti mindenkori
pótlékalap 38 %-a.
• A
Bartók
Béla
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményben
a
tanszakvezetői pótlék a mindenkori tantárgyfelosztásban e feladatokra
megjelölt pedagógusok számára tervezhető, mértéke a Kvtv. szerinti
mindenkori pótlékalap 30 %-a.
• A Kjt. 74.§ (1) bekezdése szerint idegennyelv-tudási pótlékra jogosult a
közalkalmazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv
mellett meghatározott idegen nyelv használata szükséges.
A pótlék mértéke:
középfokú nyelvvizsga esetén: a Kvtv. pótlékalapjának 50 %-a
felsőfokú nyelvvizsga esetén: a Kvtv. pótlékalapjának 100 %-a.
• Nemzetiségi pótlék a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3)
bekezdése alapján a kisebbségi iskolában állandó jelleggel, kötelező
órájának legalább ötven százalékában kisebbségi anyanyelven nevelő és
oktató munkát végző pedagógus részére a mindenkori pótlékalap 20%-a.
• Munkaközösség-vezető óvodákban: 3-5 csoportos óvodák esetében 1-1 fő
után a Kvtv. szerinti pótlékalap 30 %-a, 6-10 csoportos óvodák esetében 2-2
fő után a Kvtv. szerinti pótlékalap 25 %-a.

32/43

• Óvodánként
1
fő
gyermekvédelmi
feladatokkal
megbízott
közalkalmazottat a pótlékalap 30%-ának megfelelő gyermekvédelmi pótlék
illeti meg.
Az egyes kötelező és nem kötelező pótlékok intézményen belüli mértékét az
iskolák és gimnáziumok esetében az intézmény vezetője a jogszabályi
keretek között határozza meg.
A pótlékok esetében mind a vezetői, mind az egyéb pótlékok 12 hónapra
számítandók.”
7. A koncepció I. fejezet II. D/2. pontját visszavonja, s helyébe az alábbi
szöveg lép:
„2. Helyettesítésre, túlórára és egyéb pedagógus juttatásokra (pl. Kotv. 53. §
(1) bekezdés b), c), d) és e) pontjai) az intézményben foglalkoztatott
közalkalmazottak besorolás szerinti éves alapilletményének (garantált
illetmény + illetménynövekedés) 3 %-a tervezhető.”
8. A koncepció I. fejezet II. D/4. pontját visszavonja, és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„4. Jubileumi jutalom. Az egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a
szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes
egyeztetés alapján történik.”
9. A koncepciót kiegészíti az I. fejezet I. B/3. pontjához rendelt – jelen
határozat mellékletét képező – 1. számú melléklettel.
II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 331/2009. (VI. 18.) Kt. határozattal
elfogadott, 2009. szeptember 1-jétől hatályos finanszírozási koncepciót
kiegészíti a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Nevelési Tanácsadó 2010. január 1-jétől alkalmazandó finanszírozási
elveit tartalmazó II. fejezettel.
III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontokban
foglalt döntéseiről értesítse az intézmények vezetőit, valamint gondoskodjék
a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt
finanszírozási koncepció intézményvezetőkhöz történő eljuttatásáról.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal,
az
értesítésre,
a
finanszírozási
megküldésére: a döntést követő 15 napon belül
(26 igen szavazat, egyhangú)

koncepció

A napirend 25. pontja:
363/2009/12.03.
Javaslat a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány, a Reménytadó
Alapítvány, a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány, A Szív Hangja Alapítvány,
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a „Felzárkózás” a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány
valamint a Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
649/2009. (XII.17.) 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 „RÉS” Szociális és
Kulturális 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, egyhangú)
650/2009. (XII.17.) 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 Reménytadó 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
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)
651/2009. (XII.17.) 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 Szent Erzsébet
Gyermekalapítvány 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
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)
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652/2009. (XII.17.) 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 Szív Hangja 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
(18 igen, 1 nem szavazat, 7 tartózkodás)
653/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Felzárkózás” a hátrányos
helyzetűek felzárkóztatásáért 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
(23 igen szavazat, 3 tartózkodás)
654/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az alapítványok támogatására elkülönített előirányzat
terhére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a Rákoscsabai Béthel
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, egyhangú)
A napirend 26. pontja:
367/2009/12.03.
Javaslat a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
sportpályájának bérbe adására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

Gimnázium

műfüves
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655/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 125381/1 helyrajzi szám alatt
felvett, természetben az 1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7. szám alatti
ingatlanon található 40x20m-es műfüves futballpályát a Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium Diáksport Egyesülete részére bérbe adja.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 30. napjáig terjedő
határozott időre a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Diáksport
Egyesületével (1174 Budapest, Széchenyi utca 1-7., képviseli: Tverdota
Tamás) és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziummal (1174
Budapest, Széchenyi utca 1-7., képviseli: Farkas György) megköti a jelen
határozat mellékletét képező bérleti és vállalkozási szerződést.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező, a 2. pontban meghatározott bérleti és vállalkozási
szerződést az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az 1. pontban foglalt döntésről történő értesítésre: 2009.
december 18., a bérleti és vállalkozási szerződés aláírására: 2009. december
18.
(21 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 27. pontja:
368/2009/12.03.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti út 91-105. szám alatti (hrsz.:
121127/28) társasház alapító okirata módosításának elfogadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
656/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 438/1997. (VIII. 28.)
Kt. határozatában foglaltakat is szem előtt tartva a Budapest XVII. kerület
Pesti út 91-105. szám alatti társasházban fennálló tulajdoni hányada
arányában hozzájárul a Budapest XVII. kerület Pesti út 91-105. szám alatti
társasház alapító okiratának – jelen határozat mellékletét képező egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratban foglaltak szerinti tartalommal történő módosításához.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint a Budapest XVII. kerület Pesti út
91-105. szám alatti társasházban található albetétek vonatkozásában
fennálló jelzálogjog és ezen jog biztosítására szolgáló elidegenítési és
terhelési tilalom jogosultja, hozzájárul a Budapest XVII. kerület Pesti út 91105. szám alatti társasház alapító okiratának – jelen határozat mellékletét
képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban foglaltak szerinti
tartalommal történő – módosításához.
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3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület Pesti út 91105. szám alatti társasház közös képviseletét ellátó cég munkavállalóját,
Milics Mihályt meghatalmazza a Pesti út 91-105. szám alatti társasház
egységes szerkezetű alapító okiratának aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontokban
foglalt döntésének végrehajtása érdekében a meghatalmazást Budapest
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a meghatalmazás aláírására: 2009. december 21.
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 28. pontja:
369/2009/12.03.
Javaslat szerződés megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a
XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatására vonatkozóan
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
657/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évben a
szabadidős rendőri járőrtevékenység ellátására bruttó 25.000.000 Ft-ot,
egyéb kiadások (internet előfizetés, gépjárművek mosatása, mobiltelefonok
számláinak kiegyenlítése) fedezésére bruttó 1.000.000 Ft összeget biztosít.
A támogatási összeg átutalására negyedévenként kerül sor a folyósítást
megelőző előtti negyedévi támogatási összeg felhasználásáról készített
beszámoló elfogadását követően.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően kösse meg a szerződést a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal.
3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a
Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására a 2010. évben
4.000.000 Ft összeget biztosít a közalapítvány alapító okiratában
meghatározott és a XVII. Kerületi Rendőrkapitányság munkájának
támogatását célzó feladatok (technikai eszközök fejlesztése, bútorok,
berendezési tárgyak cseréje) megvalósítására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére: 2010. január 15., a fedezet
biztosítására: az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
(26 igen szavazta, egyhangú)
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A napirend 29. pontja:
370/2009/12.03.
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
által alapított közalapítványok további működése tárgyában
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
658/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)
659/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány 2008. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
660/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 2008. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
661/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákosmente Sportiskola Közalapítvány 2008. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
662/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Remény Közalapítvány 2008. évi működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
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Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(24 igen szavazat, 2 tartózkodás)
663/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívja „A XVII. kerületi Sportmozgalomért” Közalapítvány
kuratóriumát, hogy a Közalapítvány 2008. évi működéséről számoljon be az
alapítónak.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
664/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete
kezdeményezi
az
„Unokáinkért”
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Közalapítvány megszüntetését a 2006. évi LXV. törvény
1. § (3) bekezdése alapján.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Közalapítvány értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül, a Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezésére: 2009.
december 31.
(26 igen szavazat, egyhangú)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 54/2009.
(XII.21.) rendeletét a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata által alapított közalapítványok további működéséről.
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 30. pontja:
371/2009/12.03.
Javaslat a Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
665/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2009. december 18. napjával módosítja
a Gyermekjóléti Központ 431/2009. (VIII.27.) Kt. határozat 4. pontjával
jóváhagyott Alapító Okiratát, ezért kiadja a Gyermekjóléti Központ Alapító
Okiratának jelen határozat 1/a számú mellékletét képező Módosító
Okiratát, és jóváhagyja a Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, jelen határozat 1/b számú mellékletét képező Alapító
Okiratát.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat benyújtására a Magyar Államkincstárhoz: 15 napon belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 31. pontja:
372/2009/12.03.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala hároméves informatikai stratégiájának elfogadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
666/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának a 2010-2012 közötti időszakra szóló, hároméves
informatikai stratégiáját, és az Önkormányzat mindenkori költségvetésében
biztosítja a szükséges fedezetet.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a fedezet biztosítására: a 2010., a 2011. és a 2012. évi
költségvetés elfogadásának időpontja
(17 igen, 6 nem szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 32. pontja:
374/2009/12.03.
Javaslat a német kisebbségi óvodai ellátás megszervezésével kapcsolatos
elvi döntések meghozatalára
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
667/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület a Budapest Főváros XVII. kerületi Német
Kisebbségi Önkormányzat kérésére megvizsgálta a német kisebbségi
óvodai ellátás megszervezésének lehetőségét.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a német kisebbségi óvodai ellátás
biztosítását – a 2010/2011. nevelési évben 1 csoport indításával,
felmenő
rendszerben
–
a
Csillagszem
Óvodában
tartja
megvalósíthatónak.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a német kisebbségi
óvodai ellátás megszervezése érdekében szükséges tárgyalások
lebonyolítására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a német kisebbségi
óvodai
ellátás
megszervezése
érdekében
szükséges
konkrét
intézkedések meghozatalára irányuló előterjesztést terjessze a
Képviselő-testület elé a 2010. januári ülésre.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a tárgyalások megkezdésére: a döntést követő 15 napon
belül, a 4. pontban meghatározott előterjesztés benyújtására: 2010. január
15.
(24 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 33. pontja:
378/2009/12.03.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága által
megállapított felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
668/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata mint a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Rákosmente Kft. felügyelőbizottsága
által 2009. november 20. napján megállapított és jelen határozat
mellékletét képező felügyelőbizottsági ügyrendet a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rögzített rendelkezés
alapján jóváhagyja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Rákosmente Kft. felügyelőbizottságának értesítésre: a
döntést követő 8 napon belül
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
380/2009/12.03.
Javaslat a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőség
KTVF:
1405-5/2008.
számú
határozata
megsemmisítése iránti kérelem benyújtására
Előadó: Riz Levente polgármester
669/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy semmisségi kérelmet terjeszt elő a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 2008. január 17. napján kelt, KTVF: 1405-5/2008. számú
határozata ellen.
2. A Képviselő-testület meghatalmazza és felkéri a polgármestert a jelen
határozat mellékletét képező semmisség megállapítása iránti kérelem
aláírására és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséghez történő benyújtására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(26 igen szavazat, egyhangú)
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A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés kivonata külön
szerepel.
A napirend 35. pontja:
386/2009/12.14. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat pályázat benyújtására a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Előadó: Fohsz Tivadar 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 36. pontja:
387/2009/12.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Tanuszodának a Gyurkovics Tibor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóhoz telephelyként történő
csatolására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
671/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (7) bekezdése alapján a
törvény erejénél fogva 2010. január 1. napjával megszűnő, a 125381 hrszon nyilvántartott, Budapest, Ferihegyi út 115. szám alatti Tanuszodát a
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési
Tanácsadó telephelyeként működteti tovább.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(21 igen szavazat, 5 tartózkodás)
672/2009. (XII.17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. január 1. napjával módosítja a Gyurkovics Tibor Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 431/2009.
(VIII. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát, ezért kiadja az
intézmény Alapító Okiratának jelen határozat 1/a számú mellékletét képező
Módosító Okiratát, és jóváhagyja az intézmény módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, jelen határozat 1/b számú mellékletét képező Alapító
Okiratát.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirat benyújtására a Magyar Államkincstárhoz: 15 napon belül
(22 igen szavazat, 4 tartózkodás)
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673/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Nevelési Tanácsadó dolgozói létszámát 2010. január 1-jétől
három fővel (1 fő úszást oktató pedagógus, 1 fő úszómester és 1 fő takarító)
megemeli (a Tanuszoda 2009. december 31. napján érvényes engedélyezett
létszámkeretének átcsoportosításával).
2.
A Képviselő-testület 2010. január 1. napjától kezdődően a Gyurkovics Tibor
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Nevelési
Tanácsadó
költségvetésében biztosítja a tanuszoda üzemeltetésével kapcsolatos
személyi és tárgyi feltételek költségfedezetét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(22 igen szavazat, 4 tartózkodás)
A napirend 37. pontja:
388/2009/12.16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, IX. utca 2. szám alatti (hrsz.: 129986/2)
580 m² alapterületű ingatlanon található nem lakás céljára szolgáló
helyiség földszintjének valamint az épület előtti terület bérbeadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
674/2009. (XII.17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a 129986/2 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett filmszínház megnevezésű, 580 m² alapterületű, természetben
a Budapest XVII. kerület, IX. utca 2. szám alatti ingatlanon álló nem lakás
céljára szolgáló helyiség földszintjén található 246 m² alapterületű
helyiségcsoportot valamint az épület előtti földterületet 2009. december 18.
napjától 2009. december 23. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Rákosmenti Művészeti Vásár megrendezésének céljára bérbe adja a
Művészek Alkotó Társasága XVII. Közhasznú Egyesület részére.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapesti 1. számú Körzeti
Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a 129986/2 helyrajzi szám alatt
felvett, kivett filmszínház megnevezésű, 580 m² alapterületű, természetben
a Budapest XVII. kerület, IX. utca 2. szám alatti ingatlanon álló nem lakás
céljára szolgáló helyiség földszintjén található 246 m² alapterületű
helyiségcsoportot valamint az épület előtti földterületet 2009. december 24.
napjától 2010. december 17. napjáig iroda, műterem és galéria céljára
bérbe adja a Művészek Alkotó Társasága XVII. Közhasznú Egyesület
részére.
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3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1-2. pontokban meghatározott
helyiségcsoport és földterület bérleti díja alapbérleti díjból valamint
közüzemi és egyéb költségekből áll; a Művészek Alkotó Társasága XVII.
Közhasznú Egyesületnek alapbérleti díjat nem kell fizetnie, a közüzemi és
egyéb költségeket az általuk kizárólagosan bérelt helyiségek tekintetében
kell megtéríteniük.
4. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérlővel az 1-3.
pontokban foglaltakon túl az alábbi kitételeket is magába foglaló
megállapodást kössön:
¾ a Bérlő kijelenti, hogy az épület és az épület előtti terület állapotát
teljes körűen ismeri;
¾ a Bérbeadó kizárja a felelősségét bármely, az épület állapotából,
állagából eredő, a Rákosmenti Művészeti Vásár megrendezése valamint
az épület használata kapcsán bekövetkezett sérülés vagy egyéb
károsodás tekintetében;
¾ a Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerződés
időtartama alatt a Bérbeadó – a Bérlővel előre egyeztetett időpontban a helyiségeket és a területet vagy azoknak meghatározott részeit egy
vagy több alkalommal, együttesen legfeljebb 60 napos időtartamra
használhassa.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a bérleti szerződés megkötésére: 2009. december 18.
(26 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 38. pontja:
376/2009/12.03.
Tájékoztatás a Rákosmente Közlekedésfejlesztési Akciótervében szereplő
projektek előrehaladásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
675/2009. (XII.17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákosmente Közlekedésfejlesztési
Akcióterve Monitoring Jelentésében szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)
K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

Riz Levente s. k.
polgármester

