BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott
képviselő-testületi ülésén meghozott
DÖNTÉSEK
Iktatószám: 9-2/5/2013.
86/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
71/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti úti csapadék csatorna építésével és a Pesti úti
buszsáv szélesítéssel összefüggő, az Önkormányzat tulajdonában lévő (125878) hrsz-ú
Balassagyarmat utca közterületi ingatlanon elhelyezésre kerülő közcélú villamos hálózat
nyomvonalát és biztonsági övezetét érintő megállapodás megkötésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
87/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
72/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. volt jégpálya elbontása
tekintetében megfogalmazott közérdekű kötelezettségvállalása tárgyában
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
88/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
73/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2013-2022. évekre vonatkozó
stratégiai zajvédelmi intézkedési terv tervezetének véleményezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
89/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
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74/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben
foglalt pályázati kiírásra
Előadó: Riz Levente polgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
90/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
75/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
projekthez kapcsolódó feladatok kerületektől történő átvállalásának feltételrendszerét
tartalmazó megállapodás módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
91/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
76/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
92/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
77/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében kiírt pályázatra
Előadó: Riz Levente polgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
93/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
78/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Óvoda az Óvodás Gyerekekért Alapítvány által bérelt Budapest XVII. kerület,
Összefogás u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 121540/9) ismételt bérbeadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
94/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő előterjesztéseket
követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést:
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79/2013/04.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az általános célú gazdálkodási tartalékkeret és a választókerületi céltartalék
államháztartáson kívülre történő felhasználására 2013. április hónapban
Előadó: Riz Levente polgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
95/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a személyi kérdést követően másodikként az
alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést:
80/2013/04.24. Zárt ülésen tárgyalandó
Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Egyesített Szolgáltató Központ (Rákosmenti Egészségügyi és Szociális
Központ) intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat lezárására, új
pályázat kiírására valamint a benyújtott pályázatokat véleményező bizottság tagjának
kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
96/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 86/2013. (IV. 25.), 87/2013. (IV. 25.), 88/2013. (IV. 25.), 89/2013. (IV.
25.), 90/2013. (IV. 25.), 91/2013. (IV. 25.), 92/2013. (IV. 25.), 93/2013. (IV. 25.), 94/2013. (IV.
25.), 95/2013. (IV. 25.) Kt. határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Személyi kérdések:
1./ 59/2013/04.11. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” díj adományozására
Előadó: Dunai Mónika, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
2./ 80/2013/04.24. Zárt ülésen tárgyalandó
Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Egyesített Szolgáltató Központ (Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ)
intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat lezárására, új pályázat kiírására
valamint a benyújtott pályázatokat véleményező bizottság tagjának kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
3./ 58/2013/04.11.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Katlan utca 138418 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan az
Önkormányzat tulajdonában álló ½ tulajdoni hányadának értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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4./ 63/2013/04.11.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzati
fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996. (X. 18.) önkormányzati
rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
5./ 64/2013/04.11.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról szóló
…/2013. (……) önkormányzati rendelete megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
6./ 65/2013/04.11.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
52/2004. (X. 27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
7./ 55/2013/04.11.
Javaslat a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0002 számú, „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén” című projekt keretében civil szervezetek részére meghirdetett pályázati
felhívásokra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések meghozatalára I.
Előadó: Riz Levente polgármester
8./ 57/2013/04.11.
Javaslat egyes sportingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előadó: Riz Levente polgármester
9./ 60/2013/04.11.
Javaslat a DATURAMED Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
10./ 61/2013/04.11.
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatal létrehozásával kapcsolatos
megállapodás módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 62/2013/04.11.
Javaslat a XVII. kerületi Rendőrkapitányságnak biztosított 2012. évi támogatás maradványának
felhasználására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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12./ 71/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti úti csapadék csatorna építésével és a Pesti úti buszsáv
szélesítéssel összefüggő, az Önkormányzat tulajdonában lévő (125878) hrsz-ú Balassagyarmat
utca közterületi ingatlanon elhelyezésre kerülő közcélú villamos hálózat nyomvonalát és
biztonsági övezetét érintő megállapodás megkötésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
13./ 72/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. volt jégpálya elbontása tekintetében
megfogalmazott közérdekű kötelezettségvállalása tárgyában
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
14./ 73/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2013-2022. évekre vonatkozó stratégiai
zajvédelmi intézkedési terv tervezetének véleményezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
15./ 74/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben foglalt
pályázati kiírásra
Előadó: Riz Levente polgármester
16./ 75/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekthez
kapcsolódó feladatok kerületektől történő átvállalásának feltételrendszerét tartalmazó
megállapodás módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
17./ 76/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
18./ 77/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi
Felelősségvállalás Programja keretében kiírt pályázatra
Előadó: Riz Levente polgármester
19./ 78/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Óvoda az Óvodás Gyerekekért Alapítvány által bérelt Budapest XVII. kerület,
Összefogás u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 121540/9) ismételt bérbeadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
20./ 79/2013/04.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az általános célú gazdálkodási tartalékkeret és a választókerületi céltartalék
államháztartáson kívülre történő felhasználására 2013. április hónapban
Előadó: Riz Levente polgármester
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Beszámolók:
21./ 66/2013/04.11.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása és
átmeneti otthoni ellátása terén végzett 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 67/2013/04.15.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
23./ 68/2013/04.15.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
24./ 69/2013/04.15.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régiójának 2012. évi
munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
25./ 70/2013/04.15.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
(19 igen szavazat, egyhangú)
97/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét
megváltoztatja, és a 19. napirendi pontként napirendre vett 78/2013/04.18. számú
„Javaslat az Óvoda az Óvodás Gyerekekért Alapítvány által bérelt Budapest XVII.
kerület, Összefogás u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 121540/9) ismételt bérbeadására”
tárgyú előterjesztést a határozati javaslatok között elsőként tárgyalja meg.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott döntés külön szerepel.
A napirend 1. pontja:
59/2013/04.11. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” díj adományozására
Előadó: Dunai Mónika, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen
folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
98/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az „Életműdíj
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kimagasló pedagógiai tevékenységért” című kerületi kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló 19/2001. (III. 20.) rendelete 3. § d) pontjának rendelkezése
alapján úgy dönt, hogy az „Életműdíj kimagasló pedagógiai tevékenységért” díjat a 2013.
évben Kalocsainé Kokovai Erzsébet részére adományozza.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés
végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2013. május 31.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 2. pontja:
80/2013/04.24. Zárt ülésen tárgyalandó
Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Egyesített Szolgáltató Központ (Rákosmenti Egészségügyi és Szociális
Központ) intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat lezárására, új
pályázat kiírására valamint a benyújtott pályázatokat véleményező bizottság tagjának
kijelölésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen
folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozatok nyilvánosak.
99/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 33/2013. (II. 21). Kt. határozatával az Egyesített Szolgáltató Központ
intézményvezetői teendőinek ellátására kiírt pályázatot – a véleményező bizottság javaslata
alapján - eredménytelennek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről
értesítse az érintetteket, valamint a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ
megbízott vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(14 igen szavazat, 5 tartózkodás)
100/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Egyesített Szolgáltató Központ intézményvezetői teendőinek ellátására
kiírt pályázat eredménytelensége miatt ismételten pályázatot ír ki a Rákosmenti
Egészségügyi és Szociális Központ intézményvezetői teendőinek ellátására a jelen
határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerint.
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2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjában nyert felhatalmazás alapján a
Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ intézményvezetői teendőinek ellátására
benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hív össze, melynek tagjává a
munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt személyként Szabó Tibornét jelöli ki, továbbá a
polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdés aa)
alpontja valamint (9) és (10) bekezdése alapján jelölje ki a véleményező bizottság további
tagját.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglalt
döntésekről értesítse az érintetteket, gondoskodjék a pályázati felhívás megjelentetéséről,
és írásban keresse meg a közalkalmazotti tanácsot, az egészségügyben működő illetékes
szakmai kamarát és az érdekképviseleti szervet, hogy képviselőjüket delegálják a
bizottságba.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre és a megkeresésre: a döntést követő 15 napon belül, a
pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 15 napon belül
(14 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 3. pontja:
58/2013/04.11.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Katlan utca 138418 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan az
Önkormányzat tulajdonában álló ½ tulajdoni hányadának értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2013.(IV. 25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról
való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosításáról.
(17 igen szavazat, 2 tartózkodás)
101/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, Katlan utca 138418 hrsz-ú, Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 6/12 arányban tulajdonában álló ingatlanrész
3/12 arányú tulajdoni hányadát Bracsok Istvánné tulajdonostárs részére bruttó 1.208.900,Ft vételáron értékesíti.
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2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest XVII. kerület, Katlan utca 138418 hrsz-ú, Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 6/12 arányban tulajdonában álló ingatlanrész
3/12 arányú tulajdoni hányadát Kovács Mária tulajdonostárs részére bruttó 1.208.900,- Ft
vételáron értékesíti.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) – 2.) pontokban foglalt
döntéseiről Bracsok Istvánnét és Kovács Máriát értesítse, valamint kezdeményezze a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet megillető elővásárlási jognyilatkozat megtételére
vonatkozó eljárást.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: az értesítésre a döntést követő 10 napon belül, az adásvételi szerződések
aláírására: a döntést követő 30 napon belül, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet
megillető elővásárlási jognyilatkozat megtételére vonatkozó értesítésre az adásvételi
szerződés aláírását követő 5 napon belül
(17 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 4. pontja:
63/2013/04.11.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996.
(X. 18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati fenntartású
óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996. (X. 18.) rendelet
módosításáról.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 5. pontja:
64/2013/04.11.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak
megállapításáról szóló …/2013. (……) önkormányzati rendelete megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-
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testületének 19/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét a helyi közutak nem közlekedési
célú igénybevétele esetén fizetendő díjak megállapításáról.
(15 igen, 1 nem szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 6. pontja:
65/2013/04.11.
Javaslat az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 52/2004. (X. 27.) rendelet módosítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
102/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala által BPB/004/00238-1/2013.
számon megküldött, az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 52/2004. (X. 27.) rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásában
foglaltakkal egyetért, vagyonrendeletét a törvényességi felhívásban foglaltaknak
megfelelően módosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről
tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatala Főigazgatóját.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, Budapest Főváros Kormányhivatala Főigazgatójának tájékoztatására:
a döntést követő 8 napon belül
(15 igen szavazat, 4 tartózkodás)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja a 20/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról
való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 52/2004. (X.
27.) rendelet módosításáról.
(16 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 19. pontja:
78/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az Óvoda az Óvodás Gyerekekért Alapítvány által bérelt Budapest XVII. kerület,
Összefogás u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 121540/9) ismételt bérbeadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
103/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal ingatlannyilvántartásában a 121540/9 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett óvoda” megnevezésű,
3945 m2 területű, természetben a Budapest XVII. kerület, Összefogás u. 3. szám alatti

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661;
E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu

- 10 -

ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) 2013. szeptember 8. napjától 2018. szeptember 7.
napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja az Óvoda az Óvodás Gyerekekért
Alapítvány részére, hogy az Ingatlanban a Mazsola Óvoda fenntartójaként óvodai
oktatási-nevelési tevékenységet végezzen, azzal, hogy a bérleti szerződést bármely fél
három hónapos felmondással a nevelési év végére felmondhatja.
2)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Ingatlan bérleti díja alapbérleti díjból valamint közüzemi és
egyéb költségekből áll; az alapbérleti díj havonta 265.000,- Ft + ÁFA, amely alapbérleti díj
2013. december 31. napjáig érvényes, és ezt követően évente a KSH által közölt éves
fogyasztóiár-indexnek megfelelően módosul.
3)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a bérleti szerződés megkötésének feltétele az Ingatlan egy havi
alapbérleti díjának megfelelő összegű óvadék – 265.000,- Ft – Óvoda az Óvodás
Gyerekekért Alapítvány által történő megfizetése Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-1551700710690004 számú számlaszámára (óvadék számla) „óvadék” megjelöléssel.
4)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéseiről értesítse az Óvoda az Óvodás
Gyerekekért Alapítványt, továbbá hogy a bérleti szerződést az Óvoda az Óvodás
Gyerekekért Alapítvánnyal az 1-3. pontokban foglalt döntéseinek megfelelően kösse meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a bérleti szerződés megkötésére: a
döntést követő 30 napon belül
(18 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 7. pontja:
55/2013/04.11.
Javaslat a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0002 számú, „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén” című projekt keretében civil szervezetek részére meghirdetett pályázati
felhívásokra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések meghozatalára I.
Előadó: Riz Levente polgármester
104/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri testmozgást elősegítő funkciók
megújítása, illetve kialakítása” című pályázati kiírására a Mozgás, Öröm Sportegyesület
által benyújtott „Rekreációs tornapálya a Rákos-patak partján” című SZVR-JR-201201 jelű mini-projekt megvalósítását a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén”
című projekt költségvetéséből bruttó 3.000.000 Ft összeggel támogatja.
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2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
105/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri testmozgást elősegítő funkciók
megújítása, illetve kialakítása” című pályázati kiírására a Csicsergő Alapítvány által
benyújtott „Kaszáló utcai játszótér megújítása” című SZVR-JR-2012-02 jelű miniprojekt megvalósítását a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
költségvetéséből bruttó 2.995.549 Ft összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
106/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri testmozgást elősegítő funkciók
megújítása, illetve kialakítása” című pályázati kiírására a Napsugár Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány által benyújtott „Az Egészségház utcai játszótér (125393/70 hrsz.)
értékteremtő rekonstrukciója” című SZVR-JR-2012-03 jelű mini-projekt megvalósítását
a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt költségvetéséből bruttó
2.999.999 Ft összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
107/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri testmozgást elősegítő funkciók
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megújítása, illetve kialakítása” című pályázati kiírására a HU-MAN I. Alapítvány által
benyújtott „Akácvirág utcai játszótér (125393/69 hrsz.) megújítása” című SZVR-JR2012-04 jelű mini-projekt megvalósítását a „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén” című projekt költségvetéséből bruttó 2.979.039 Ft összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
108/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri lakótelepi és kerekpáros közösségi
programok” című pályázati kiírására a Rákoshegyi Polgári Kör által benyújtott
„Lakótelepi fesztivál 2013.” című SZVR-BL-2012-01 jelű mini-projekt megvalósítását a
„Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt költségvetéséből bruttó
2.243.878 Ft összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
109/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri lakótelepi és kerekpáros közösségi
programok” című pályázati kiírására a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság által
benyújtott „Művészet Mindenkinek” című SZVR-BL-2012-02 jelű mini-projekt
megvalósítását a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
költségvetéséből bruttó 2.334.008 Ft összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
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110/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri lakótelepi és kerekpáros közösségi
programok” című pályázati kiírására a Rákosmente KerekSE által benyújtott „Tekerj
Keresztúr” című SZVR-BL-2012-03 jelű mini-projekt megvalósítását a „Szociális célú
városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt költségvetéséből bruttó 2.481.704 Ft
összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
111/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt
keretében megvalósuló ún. Programalap „Szabadtéri lakótelepi és kerekpáros közösségi
programok” című pályázati kiírására a Kölyökkaland Alapítvány által benyújtott „Patak
Party” című SZVR-BL-2012-04 jelű mini-projekt megvalósítását a „Szociális célú
városrehabilitáció Rákosmentén” című projekt költségvetéséből bruttó 1.032.600 Ft
összeggel támogatja.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében a Támogatási Szerződést és a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a Támogatási Szerződés megkötésére a döntést követő 30 nap
(18 igen szavazat, egyhangú
Szabó Tiborné személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban)
A napirend 8. pontja:
57/2013/04.11.
Javaslat egyes sportingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előadó: Riz Levente polgármester
112/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
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bekezdés 17) pontja alapján kérelemmel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §
(5) bekezdés 17) pontjában foglalt „kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági
ügyek” kötelezően ellátandó feladat valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §ban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatai megvalósításának elősegítése érdekében,
a kerületi sport és szabadidősport céljára adja ingyenesen Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata tulajdonába a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal
nyilvántartásába felvett,
a)
128155/11 helyrajzi számon nyilvántartott 244 m2 területű
b)
128155/12 helyrajzi számon nyilvántartott 66976 m2 területű
c)
128187 helyrajzi számon felvett 616 m2 területű
d)
138675 helyrajzi számon felvett 6846 m2 területű
e)
138676 helyrajzi számon felvett 32742 m2 területű
f)
0138674/1 helyrajzi számon felvett 4752 m2 területű
ingatlanokat.
2)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy vállalja az 1. pontban meghatározott ingatlanok ingyenes
tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését, amelynek fedezetét az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésében az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások elnevezésű sor terhére
biztosítja.
3)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban meghatározott ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata igényét benyújtsa az MNV Zrt. felé, valamint a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: értesítésre a döntést követő 8 napon belül
(18 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
60/2013/04.11.
Javaslat a DATURAMED Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társasággal megbízási szerződés megkötésére háziorvosi tevékenység vállalkozási
formában történő ellátására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
113/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
I. A Képviselő-testület Dr. Szalay Zsolt praxisjoggal rendelkező kérelmének helyt adva
úgy dönt, hogy a 192/2010. (V.27.) Kt. határozatban foglaltak alapján a KARNEOL
Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal 2010. május 31.
napján megkötött, háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra létrejött
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szerződést, valamint annak 2013. január 1. napjától hatályos módosítását 2013. május 31.
napjával közös megegyezéssel megszünteti, s ezzel egyidejűleg a DATURAMED
Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviselő: Dr.
Szalay Zsolt) háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásra megköti jelen
határozat mellékletét képező szerződést 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig
terjedő időszakra.
II. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglalt döntésnek megfelelően a KARNEOL
Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött
szerződés megszüntetésére és a DATURAMED Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő, a jelen határozat mellékletét képező szerződés
megkötése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megszüntetésére és az új szerződés megkötésére: 2013.
április 30.
(18 igen szavazat, egyhangú)
Visszavonva: 151/2013. (V. 23.) Kt. határozattal.
A napirend 10. pontja:
61/2013/04.11.
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatal létrehozásával
kapcsolatos megállapodás módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
114/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 298/2012. (X. 18.) határozatában jóváhagyta a járási hivatalok kialakításához
szükséges megállapodást a határozat mellékletei szerinti tartalommal, mindazon vagyoni
és vagyoni értékű jognak a Magyar Állam ingyenes használatába adás érdekében, amelyek
a jogszabály által meghatározott, átadásra kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják.
2.
A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt megállapodás módosításával hozzájárul,
hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonát képező
125614/1 helyrajzi számú természetben Budapest, Pesti út 163. szám alatt lévő 1027,73
m2 alapterületű ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos használatába
kerüljön.
3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésének
végrehajtása érdekében a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás-módosítást írja
alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: megállapodás-módosítás aláírására a döntést követő 15 napon belül.
(16 igen, 3 nem szavazat)
A napirend 11. pontja:
62/2013/04.11.
Javaslat a XVII. kerületi Rendőrkapitányságnak biztosított 2012. évi támogatás
maradványának felhasználására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
115/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2012. évre biztosított támogatás maradványértékének összegét
– 310.960.- forintot – a XVII. kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök jutalmazására
kívánja fordítani.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően módosítsa a megkötött támogatási szerződést a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére és a fedezet biztosítására: a döntést követő
30 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 12. pontja:
71/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Pesti úti csapadék csatorna építésével és a Pesti úti
buszsáv szélesítéssel összefüggő, az Önkormányzat tulajdonában lévő (125878) hrsz-ú
Balassagyarmat utca közterületi ingatlanon elhelyezésre kerülő közcélú villamos hálózat
nyomvonalát és biztonsági övezetét érintő megállapodás megkötésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
116/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület Pesti út csapadék csatorna építésével és a Pesti
úti buszsáv szélesítésével összefüggő, a kizárólagos tulajdonában álló, (125878) hrsz alatt
nyilvántartott Balassagyarmat utca közterületi ingatlan 78 m² területét érintő közcélú
villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodást az
ELMŰ Hálózati Kft.-vel megköti.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéséről
értesítse a Budapesti Közlekedési Központot az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a megállapodást
kösse meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: az értesítésre a döntést követő 5 napon belül, a Megállapodás aláírására: a
döntést követő 30 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
72/2013/04.17. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. volt jégpálya elbontása
tekintetében megfogalmazott közérdekű kötelezettségvállalása tárgyában
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
117/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. által a Budapest XVII.
kerület 128579, a 128580/1 és a 128580/2 helyrajzi számok alatt felvett ingatlanokon
található volt jégpálya és egyéb romos épületek elbontása, kommunális hulladék
elszállítása, az épület környezetében lévő sarjak kivágása és a bontást követő durva
tereprendezés – nettó 11.700.000,- Ft összegben – tárgyban tett adományát közérdekű
kötelezettségvállalásként elfogadja.
2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy a ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. az 1) pontban
rögzített bontás után kikerülő betont, egyéb anyagokat – a vonatkozó jogszabályi
előírások betartása mellett – építési alapanyagként felhasználja és a téglát a kerületi
földutak stabilizációja céljára helyi deponálással Rákosmente Önkormányzata részére
átadja.
3) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban meghatározott közérdekű
kötelezettségvállalás tárgyában a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a szerződést
aláírja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: értesítésre a döntést követő 8 napon belül, szerződés aláírására: döntést követő
30 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 14. pontja:
73/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2013-2022. évekre vonatkozó
stratégiai zajvédelmi intézkedési terv tervezetének véleményezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
118/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest Airport Zrt által megküldött Budapest Liszt Ferenc
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Nemzetközi Repülőtér stratégiai zajvédelmi intézkedési terve 2013-2022 tervezetét
véleményezi.
2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi észrevételeket teszi a stratégiai zajvédelmi intézkedési terv tervezetével
kapcsolatban, melyet a terv készítése során kér figyelembe venni:
A.) A tervjavaslat hiányosságai:
a) A tervezet nem tartalmazza a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. § (8)-(9) bekezdése szerinti jól érthető
összefoglalót és a Zajvédelmi Bizottság szakmai véleményét.
b) A tervezetből kitűnik, hogy a stratégiai zajtérkép és az intézkedési terv a 2011. év
forgalmi adatait veszi alapul, míg a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki
szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. számú melléklete 1. pontja értelmében a készítést megelőző év és a következő
öt évre előrebecsült zaj helyzet (intézkedések tervezése esetén több változatban)
alapján kell elkészíteni.
c) A stratégiai zajtérkép és intézkedési tervjavaslat a R. előírásaiban meghatározott
repülőgép kategóriáktól eltérő kategóriákkal számol, az eltérést engedélyező
vonatkozó hatósági jóváhagyás nélkül.
d) Az érintettségi adatokat tartalmazó táblázatok nem a R. 4. számú mellékletében
előírt intervallumok szerint készültek.
e) Nem tartalmazza a tervjavaslat a passzív akusztikai védelemmel ellátott
ingatlanokban és a csendes homlokzattal rendelkező ingatlanokban élő lakosok
számát, noha a R. 4. sz. melléklete azt előírja.
f) A tervjavaslat nem tartalmazza az L den 63 dB stratégiai küszöbérték feletti
érintettek számát, csak a 60-65 dB sávban érintetteket adja meg.
B) A tervjavaslatban felsorolt, az elmúlt években megvalósult intézkedések nem
fogadhatók el a 2008-ban jóváhagyott intézkedési terv végrehajtásaként:
a) Az önkéntes zajszigetelés nem eredményez a homlokzat előtt zajterhelés
csökkenést, így az érintettség sem csökken.
b) A hajtómű próbahely nem valósult meg az ígért két éven belül.
c) A módosított repülési eljárások a repülőtér közvetlen környezetében nem
változtak.
d) Az éjszakai zajkvóta nem került bevezetésre.
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A feltüntetett éjszakai műveletszámok nem felelnek meg az R. előírásnak.
e) A zajmonitor rendszer működtetését a repülőterek környezetében létesítendő
zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm. rend. írta elő. A zajtérképek készítése nem
zajcsökkentő hatású, új zajgátló védőövezet kijelölése nem történt, melyek alapján
esetleges építési korlátozások előírhatók.
f) Nem készült zajvédő töltés.
g) A lakossági tájékoztatás nem zajcsökkentő intézkedés.
C) Az érintettségi adatok jelentős csökkenése nincs indokolva a tervjavaslatban.
D) A következő 10 évre tervezett intézkedésekkel kapcsolatos észrevételeink a
következők:
a) A zajgátló védőövezet kijelölése 1998 óta húzódik a nem elfogadható tervek miatt.
Hatályos kijelölést követően valósítható meg a területrendezési tervek felülvizsgálata,
esetleges építési tilalom és korlátozások bevezetése.
b) Hajtómű próbahely kiépítése valóban csökkenti a földi zajból eredő terhelést.
c) Nagyon fontos az olyan repülési eljárások bevezetése, módosítása, melyek a
közvetlen szomszédok zajterhelését csökkentik. A folyamatos süllyedéssel történő
megközelítés bevezetésére már a Budapest Airport Zrt. korábbi menedzsmentje
ígéretet tett 2006-ban.
d) Az egyedi zajterhelések vizsgálata nem zajcsökkentő intézkedés. Az egyenértékű
szabályozás módosítására van szükség.
e) A zajvédelmi bírság bevezetése hatósági feladat a légiközlekedésről szóló 1995. évi
XCVII. törvény alapján, és a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól
és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló 113/2007. (XII.29.)
GKM rendelet alapján 2008. január 1-jétől volt rá lehetőség, jelenleg pedig a
légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság
összegének felhasználási rendjéről szóló 29/2011.(VI.15.) NFM rendelet szabályozza.
f) Gazdasági ösztönzőként a Budapest Airport Zrt. 2005. január 1-jei hatállyal
bevezette a zajvédelmi díjat, melyet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.
törvény 66/A. § (7) bekezdés értelmében köteles felszámítani és zajvédelmi célokra
fordítani.
g) Zajterhelés változásának közzététele nem zajcsökkentő intézkedés. Nem is
stratégiai intézkedés, hiszen a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
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védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló
176/1997. (X.11.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése írja elő.
h) Az érintettek közti párbeszéd fontos, azonban nem tekinthető zajcsökkentő
intézkedésnek.
i) A közérthető és hiteles tájékoztatás fontosságával egyetértünk.
j) Az óriás szállító légijárművek Rákoshegy feletti átrepülését nem tartjuk
elfogadhatónak.
E) Pénzügyi stratégiaként a leírt általános tájékoztatás nem elfogadható.
F) Az intézkedések várható hatásait érintettségben kell kimutatni, nem feltételes
módban.
3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
kéri a 2. pontban meghatározottak, valamint a határozat mellékletét képező
környezetvédelmi szakértői véleményben foglaltak figyelembevételét az intézkedési terv
tervezetének véglegesítése során.
4./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglalt döntések alapján az önkormányzat
stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatra vonatkozó véleményét, valamint a
kapcsolódó mellékleteket küldje meg a Budapest Airport Zrt-nek.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a vélemény megküldésére: a döntést követő 8 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
74/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben
foglalt pályázati kiírásra
Előadó: Riz Levente polgármester
119/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Micimackó Óvoda felújítása (homlokzat hőszigetelése és
nyílászárók cseréje) céljából pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet alapján közzétett pályázati felhívásra.
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2.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
pályázat keretében felújítandó 1172 Budapest, Diadal u. 86. szám alatti Micimackó
Óvoda bruttó 37.406.894 Ft összköltségű felújítására bruttó 7.481.379 Ft önrészt
biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a működési céltartalék terhére.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2013. május 2.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 16. pontja:
75/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
projekthez kapcsolódó feladatok kerületektől történő átvállalásának feltételrendszerét
tartalmazó megállapodás módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
120/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a „Budapest Komplex
Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XVII. kerület területére eső
szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP
támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való
közreműködésre létrejövő egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, ami a Képviselőtestület 472/2004. (VIII. 26.) határozatával jóváhagyott és 2004. szeptember 9. napján
létrejött, a „Budapest XVII. kerület belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű
közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről,
valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről”
tárgyú megállapodást módosítja.
2.
A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott megállapodás aláírására.
3.
A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 2013., 2014. és 2015.
években megvalósuló szennyvízcsatorna beruházások esetében a közigazgatási határon
belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési beruházás hálózatfejlesztési
elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 6%-ot vállal a
megállapodás szerinti összegben és ütemezésben. Az ehhez szükséges forrást a
mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatására: 2013. április 30., a
megállapodás aláírására és megküldésére a Fővárosi Önkormányzat felkérését követő 15
napon belül, a 3. pontban foglalt döntésnek megfelelően a 2013. évi költségvetési rendelet
módosítására: a megállapodás aláírását követő első rendes Képviselő-testületi ülés, a 2014.
és 2015. évek tekintetében az éves költségvetési rendelet elfogadása.
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(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 17. pontja:
76/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok támogatására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
121/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el Ruthner György azon javaslatát, hogy a 76/2013.
számú „Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok támogatására” tárgyú napirendi pont felett
a vitát újból megnyitja.
(6 igen, 4 nem szavazat, 9 tartózkodás)
122/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el Ruthner György azon javaslatát, mely szerint:
A határozati javaslat III. 1. pontja törlésre kerül és a határozati javaslat I. pontjában
 az „a” bekezdésben szereplő „900.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „1.075.000.- Ft”,
 a „b” bekezdésben szereplő „700.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „875.000.- Ft”,
 a „c” bekezdésben szereplő „200.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „375.000.- Ft”,
 a „d” bekezdésben szereplő „1.120.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „1.295.000.- Ft”,
 az „e” bekezdésben szereplő „2.080.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „2.255.000.- Ft”,
 az „f” bekezdésben szereplő „200.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „375.000.- Ft”,
 a „g” bekezdésben szereplő „200.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „375.000.- Ft”,
 a „h” bekezdésben szereplő „200.000.- Ft” szöveg törlésre kerül és helyébe
alábbi szöveg lép: „375.000.- Ft”.
(8 igen, 9 nem szavazat, 2 tartózkodás)

az
az
az
az
az
az
az
az

123/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
I.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kerületi nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról - a nemzetiségi önkormányzatok által
benyújtott pályázatok alapján, a pályázatok véleményezésére létrehozott munkacsoport
javaslatát figyelembe véve - az alábbiak szerint dönt:
a) Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére 900.000.Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 1. számú mellékletében felsorolt pályázati
célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
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b) Budapest Főváros XVII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 700.000.Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 2. számú mellékletében felsorolt pályázati
célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
c) Rákosmente Román Nemzetiségi Önkormányzat részére 200.000.- Ft összegű
támogatást nyújt a jelen határozat 3. számú mellékletében felsorolt pályázati célok
megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
d) Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére
1.120.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 4. számú mellékletében felsorolt
pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
e) Budapest Főváros XVII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére
2.080.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 5. számú mellékletében felsorolt
pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
f) Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére
200.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 6. számú mellékletében felsorolt
pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
g) Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére 200.000.Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 7. számú mellékletében felsorolt pályázati
célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban;
h.) Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat részére 200.000.Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 8. számú mellékletében felsorolt pályázati
célok megvalósítására, az ott megjelölt bontásban.
II.
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kizárólag a benyújtott pályázatokban
megfogalmazott és a Képviselő-testület által támogatott pályázati célok megvalósítására
lehet az I. pontban meghatározott összegeket felhasználni.
2. A nemzetiségi önkormányzatok a pályázaton elnyert összegeket 2013. május 1-jétől
2014. április 30-ig használhatják fel.
III.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. augusztus 20-án megrendezésre kerülő,
kerületi rendezvény nemzetiségi csoportok kulturális programjának megvalósításához
1.400.000.- Ft-ot biztosít a kisebbségi önkormányzatok támogatási keretének terhére.
IV.
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1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontban foglalt döntéséről
értesítse az érintett nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az I. és III. pontokban foglalt
döntéseknek megfelelően a megállapodásokat az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a megállapodások
aláírására: a döntést követő 15 napon belül
(13 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 18. pontja:
77/2013/04.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében kiírt pályázatra
Előadó: Riz Levente polgármester
124/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 8.812.002 Ft összköltségű, Szent István tér és a Szilárd utcai
orvosi rendelő melletti közterület fejlesztését célzó feladatok finanszírozása végett 100%os támogatási igényű pályázatot nyújt be a HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat Zrt. „Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2013” felhívásra önrész biztosítása
nélkül.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
végrehajtása érdekében az Önkormányzat nevében nyújtsa be a pályázatot.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; a pályázat benyújtására: 2013. május 10.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
79/2013/04.24. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat az általános célú gazdálkodási tartalékkeret és a választókerületi céltartalék
államháztartáson kívülre történő felhasználására 2013. április hónapban
Előadó: Riz Levente polgármester
125/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított választókerületi
céltartalék keret terhére, a határozat mellékletében nevesített szervezeteket és
kezdeményezéseket, a javasolt támogatási összegnek megfelelő mértékben támogatja.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: a kedvezményezett szervezetek értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a
szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül.
(13 igen szavazat, 6 tartózkodás)
(Módosítva: 162/2013. (V. 23.) Kt. határozattal.)
126/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított általános célú
gazdálkodási tartalékkeret terhére, a határozat mellékletében nevesített szervezeteket és
kezdeményezéseket, a javasolt támogatási összegnek megfelelő mértékben támogatja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a kedvezményezett szervezetek értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a
szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül.
(13 igen szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 21. pontja:
66/2013/04.11.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása
és átmeneti otthoni ellátása terén végzett 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
127/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Félúton Alapítványnak a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása és átmeneti
otthoni ellátása terén végzett 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről
értesítse a Félúton Alapítvány kuratóriumi titkárát.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 22. pontja:
67/2013/04.15.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
128/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
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1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2012. évi ellátásáról szóló beszámolót - beleértve a Gyermekjóléti Központ, a SUPPORT
Alapítvány és a RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány beszámolóját is - elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főváros
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalát az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról, továbbá értesítse a Gyermekjóléti
Központ vezetőjét, a SUPPORT Alapítvány képviselőjét valamint a RÉS Szociális és
Kulturális Alapítvány igazgatóját.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a tájékoztatásra és az értesítésre: a döntést követő 30 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 23. pontja:
68/2013/04.15.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
129/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2012. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2012. évi működése megfelelt
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó előírásoknak.
3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontokban foglalt döntésekről értesítse a
Rákoskeresztúri Családsegítő Központ vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 24. pontja:
69/2013/04.15.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régiójának
2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
130/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
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1./ A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti
Régiójának 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről
értesítse a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régiójának
vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 25. pontja:
70/2013/04.15.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
131/2013. (IV. 25.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület az Egyesített Szolgáltató Központ 2012. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesített Szolgáltató Központ 2012. évi
működése megfelelt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó előírásoknak.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt
döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ megbízott vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)

K. m. f.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester
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