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BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-202/10/2003

JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2003. június 12-én megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Készült: 8 példányban
Jegyzőkönyvvezető: Horváthné Pécz Renáta

2/5

Jelen vannak a később érkezettekkel együtt: Alexa György, Andó Miklós,
Andráska István, Dr. Benkő Péter, Bús Bence, Derczbach Istvánné, Dr.
Dombóvári Csaba, Dr. Farkas Tibor, Dr. Fenke Ferenc, Fodor Róbert, Fohsz
Tivadar, Dr. Hoffmann Attila, Hrutka Zsolt, Kiss Lajos, Koszorúsné Tóth
Katalin, Kovács István, Lázár Attila, Ifj. Lepés Imre, Marschalkó Tamásné,
Miló Béla, Papp Péterné, Dr. Péczely Terézia, Podani Sándor, Szilágyi Antal,
Veressné Bakó Ilona, Vígh-Kiss József (26 fő)
Távolmaradását jelezte: Fachet Gergő, Dr. Hájer Emília (2 fő)
Távolmaradását nem jelezte: Bakos Péter, Barna Andor (2 fő)
Jelen vannak továbbá: Dr. Nagy István jegyző, Mikola Margit sajtóreferens,
Dudás László; a Budapesti Nap képviseletében, P. Tóth Erzsébet; a Hírhozó
című lap felelős szerkesztője, Polgár Gyula; a Rákosmente Rádió ügyvezetője
valamint: Horváth Istvánné; a szavazatszámláló gép kezelője, Horváthné Pécz
Renáta jegyzőkönyvvezető, Dudás Mihályné, a Képviselő-testületi Iroda
munkatársa
Az ülés levezető elnöke: Dr. Hoffmann Attila polgármester
Dr. Hoffmann Attila levezető elnök: üdvözlöm a jelenlévőket.
Megállapítom, hogy a 30 képviselő közül 26 jelen van, távolmaradását jelezte
2 fő, távolmaradását nem jelezte 2 fő. Az ülés határozatképes, így azt
megnyitom 18 óra 08 perckor.
Szavazásra bocsátom a sürgősségi indítvány
elfogadásához minősített többség szükséges.

indoklását,

melyek

269/2003. (VI. 12.) Kt. határozat
A Képviselő-testület elfogadja az alábbi előterjesztés sürgősségi
indoklását:
222/2003/06. 04. Sürgősségi indítvány
Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fővárosi Stratégiai Alap
2003. évi megosztásáról
Előadó: Dr. Dombóvári Csaba képviselőcsoport vezető
(24 igen szavazat, 1 tartózkodás)
Szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükséges.
270/2003. (VI. 12.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 269/2003. (VI. 12. Kt. határozat
figyelembevételével felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést:
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222/2003/06. 04. Sürgősségi indítvány
Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fővárosi Stratégiai Alap
2003. évi megosztásáról
Előadó: Dr. Dombóvári Csaba képviselőcsoport vezető
(25 igen szavazat, 1 tartózkodás)

A napirend pontja:
222/2003/06. 04. Sürgősségi indítvány
Javaslat állásfoglalás kialakítására a Fővárosi Stratégiai Alap
2003. évi megosztásáról
Előadó: Dr. Dombóvári Csaba képviselőcsoport vezető
Dr. Dombóvári Csaba: legjobb emlékezetem szerint az elmúlt 4 éves ciklus
során képviselőcsoportunk egyetlen egyszer sem élt azzal a lehetőséggel,
hogy bármilyen ügyben rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását
kezdeményezte volna, jól lehet gondjaink, problémáink – magának az
Önkormányzatnak – jócskán voltak az előző 4 évben is. Annak oka, hogy
most mégis ezzel a lehetőséggel vagyunk kénytelenek élni, az a fővárosi
döntés, amellyel május végén a Fővárosi Közgyűlés döntött a Fővárosi
Stratégiai Alap felosztásáról.
Tavaly és tavaly előtt is 333 millió Ft keretösszegre nyújthatott be pályázatot
a XVII. kerület a Stratégiai Alapra, ezért jó okunk volt abban bízni, hogy az
idén is hasonló nagyságrendű összeg áll az Önkormányzatunk
rendelkezésére.
Az a fővárosi döntés, amely megszületett ez ügyben, amely szerint 110 millió
Ft a keretösszeg, amely a kerület rendelkezésére áll, egy olyan döntés,
amelyre szerintem egyikünk sem számított. Egy olyan döntés, amely azt
gondolom, hogy egyikünk számára sem elfogadható.
Önmagában ez nem is tette volna szükségessé vagy indokolttá azt, hogy
rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezzünk ez ügyben.
Ugyanakkor jól emlékszünk arra, hogy amikor a forrásmegosztás vitája volt
februárban, akkor azok az érvek, amelyek amellett szóltak, hogy az A. és a B.
változat közül a kerületünkre kevésbé rossz B. változat mellett az
Önkormányzat foglaljon állást, ezen érvek között szerepelt az is, hogy majd a
Stratégiai Alap felosztása során valamelyest a XVII. kerület bizonyos
kompenzációban részesül, a többi kerülethez képest magasabb arányban
részesedhet majd - legalábbis a tavaly előtti tapasztalatok alapján - a
Stratégiai Alapból. Ez most nem történt meg. Így tehát e két tényező
együttesen most már oda vezetett, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Önkormányzatának
rendelkezésére
álló
források
oly
mértékben
megcsappantak, hogy már veszélyeztetik azokat a fejlesztéseket, amelyekben
egyébként konszenzus alakult ki a Képviselő-testület tagjai között. Hogy csak
a legutóbbi példára utaljak, a május közepén elfogadott 4 éves útépítési
program sem fog tudni megvalósulni abban a formában, ahogyan azt a
Képviselő-testület a múlt hónapban elfogadta. E tárgyban egyébként
alpolgármester úr kénytelen volt benyújtani egy olyan indítványt, amely
módosítani javasolja az elfogadott programot.
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Mi a magunk részéről nem értettünk egyet azzal sem, hogy a Képviselőtestület rábólintott a forrásmegosztás B. változatára, de ezt a vitát a magunk
részéről nem kívánjuk újrakezdeni. Meggyőződésünk szerint most már
elérkezett az a pillanat, amikor már Budapest Főváros XVII. kerület
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadhatja el többé a fővárosnak
ezt az eljárását, és határozatban kell kifejezni a tiltakozását, egyet nem
értését a fővárosi döntéssel kapcsolatban. Erre vonatkozik a határozati
javaslat.
Két véleményezésre illetékes bizottságot jelöltünk meg; a Költségvetési
Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot. Ahogyan a most kiosztott bizottsági
véleményekből látható, örömmel konstatáljuk, hogy mindkét bizottság – az
egyik egyhangúan, a másik pedig jelentős többséggel – támogatja a
határozati javaslatot. Éppen ezért én további érveket, indokokat mellette
felsorolni nem kívánok.
Dr. Hoffmann Attila: túl sokat nem kívánok hozzátenni Dr. Dombóvári
Csaba által elmondottakhoz. Egyrészt az előterjesztésben leírtakkal,
másrészt a most szóban elmondottakkal is teljes mértékben egyetértek.
Valóban így volt, ez már történelem. Jómagam minden olyan polgármesteri
találkozóra elmentem, ahol a főpolgármester úr foglalkozott ezzel a témával.
Való igaz, így történtek ezek a dolgok. A legutolsó polgármesteri találkozón
viszont 10-8 arányban a fővárosi polgármesterek többsége ezt a variációt
támogatta. Utána a Közgyűlés hozta azt a döntést, amit hozott. Maximálisan
nem értünk vele egyet. Ha valaki megnézi a Budapesti Napot, én még talán
ennél is keményebben fogalmaztam abban a cikkben, ami ma jelent meg. Én
ezt érzem, ezt tartom, és velem együtt a Külső Kerületek Szövetsége is
hasonló álláspontot képvisel. Én a magam részéről ezzel az előterjesztéssel
egyetértek, és meg fogom szavazni.
Dr. Hoffmann Attila levezető elnök: további hozzászólás hiányában a vitát
lezárom. Ismertetem és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot,
melynek elfogadásához minősített többség szükséges.
271/2003. (VI. 12.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület nem ért egyet a Fővárosi Stratégiai Alap
működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 2003. május 29-i módosításával, tiltakozik a
pályázható összeg rendelet szerinti elosztása ellen,
tekintettel arra, hogy e döntés következtében a XVII.
kerület
rendelkezésére
álló
fejlesztési
források
elfogadhatatlan mértékben csökkennek.

2./

A Képviselő-testület egyetért azzal a Fővárosi Közgyűlésben
előterjesztett módosító indítvánnyal, miszerint a Stratégiai
Alap 2003. évi friss forrásairól szóló rendelet a kerületek
többségének egyetértése nélkül nem hirdethető ki.
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3./

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse a
főváros főpolgármesterét.
Felelős: Dr. Hoffmann Attila polgármester
Határidő: azonnal
(26 igen szavazat, egyhangú)
További hozzászólás hiányában az ülést 18 óra 16 perckor bezárom.

K. m. f.

Dr. Nagy István
jegyző

Dr. Hoffmann Attila
polgármester

