1/40

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-3/10/2010.

KIVONAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott
képviselő-testületi üléséről
149/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére első napirendi pontként az alábbi
rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést:
162/2010/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákoskeresztúri Vásárcsarnok és Piaccal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
150/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére az alábbi rendkívüli sürgősséget
igénylő előterjesztést:
163/2010/05.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Airport Zrt. ideiglenes váróhelyiség létesítésére kiadott
határozat és az ellene benyújtott fellebbezést elutasító végzés
megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
151/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a 149/2010. (V. 27.) és a 150/2010. (V.27.) Kt.
határozatok figyelembevételével napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Határozathozatalt igénylő előterjesztés:
1./ 162/2010/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákoskeresztúri Vásárcsarnok és Piaccal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
Hatósági ügyek:
2./ 112/2010/04.28. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
3./ 113/2010/04.28. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
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4./ 148/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
5./ 149/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
Személyi kérdések:
6./ 127/2010/05.06. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat címzetes igazgatói cím adományozására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
7./ 136/2010/05.11. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
8./ 146/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat 1956-os Emlékplakett adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
9./ 110/2010/04.28.
Javaslat a Gregor József Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
10./ 111/2010/04.28.
Javaslat a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda intézményvezetői állására kiírt pályázat
elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
11./ 131/2010/05.10.
Javaslat a Hétszínvirág Óvoda, a Kuckó Óvoda, a Mézeskalács Óvoda, a
Piroska Óvoda és a Százszorszép Óvoda intézményvezetői állására kiírt
pályázatok elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
12./ 140/2010/05.12.
Javaslat a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
13./ 141/2010/05.13.
Javaslat a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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14./ 114/2010/04.28.
Hozzájárulás a dr. Weninger Erzsébet felnőtt fogorvos működtetési jogát
átvevő orvos személyéhez
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
Rendeletalkotási javaslatok:
15./ 119/2010/04.30.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló …….. /2010. (….) rendelete
megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
16./ 147/2010/05.13.
Javaslat a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend
megállapításáról szóló 47/2009. (XII.21.) rendelet módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
17./ 150/2010/05.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló 51/2001. (IX. 27.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
18./ 154/2010/05.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (II. 22.) rendelete
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
19./ 155/2010/05.13.
Javaslat háziorvosi tevékenység ellátására
megkötésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

vonatkozó

szerződések

20./ 108/2010/04.28.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő Gyurkovics Tibor
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
pedagógiai programjának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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21./ 109/2010/04.28.
Javaslat pályázat kiírására a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmentén
elhelyezkedő társasházak valamint a tanácsi célcsoportos formában
megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítására, korszerűsítésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
22./ 126/2010/05.06.
Javaslat a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott 6.000
EFt összeg felhasználására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
23./ 128/2010/05.06.
Elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntés a Budapest XVII. kerület
Naplás út – Diadal utca sarkán található 131453 helyrajzi számú
ingatlanon lévő 24 m2 és 31 m2 alapterületű üzlethelységek tekintetében
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
24./ 129/2010/05.06.
Javaslat trianoni emlékoszlop felállításához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
25./ 133/2010/05.10.
Javaslat a Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
valamint Szakmai Programjának jóváhagyására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
26./ 139/2010/05.11.
Javaslat pályázat benyújtására a „Települési Értékvédelmi Támogatás
2010.” pályázati kiírásra a Rákoshegyi Bartók Zeneház melléképülete
homlokzatának restaurálása céljából
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
27./ 142/2010/05.13.
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
2009. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának valamint a 2010.
évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
28./ 143/2010/05.13.
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében előírt
szabályzat megalkotására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
29./ 144/2010/05.13.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Újlak utca 5. földszint 3. ajtó szám alatti
(hrsz.: 121127/29/A/3) 16 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester

5/40

30./ 145/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalható
Javaslat az élményfürdő beruházás függő jogi kérdéseinek lezárására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
31./ 152/2010/05.13.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő döntések
meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
32./ 151/2010/05.13.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évre vonatkozó üzleti
tervének elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester

és

33./ 153/2010/05.13.
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő, kőzúzalékos és földutak
bitumenemulziós permetezéses technológiával történő felújítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
34./ 156/2010/05.13.
Javaslat a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáinak megvalósítása
végett
a
Fővárosi
Önkormányzattal
megkötendő
megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
35./163/2010/05.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Airport Zrt. ideiglenes váróhelyiség létesítésére kiadott
határozat és az ellene benyújtott fellebbezést elutasító végzés
megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester
Beszámolók:
36./ 115/2010/04.28.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
37./ 116/2010/04.28.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
38./ 117/2010/04.28.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek és pszichiátriai
betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása terén végzett 2009. évi
munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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39./ 118/2010/04.28.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti
Régiójának 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
40./ 134/2010/05.10.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2009. évi ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
41./ 135/2010/05.10.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2010. I. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
42./ 157/2010/05.17.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2010. év I.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
43./ 158/2010/05.17.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2010. év I.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
44./ 160/2010/05.17.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt
2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
45./ 120/2010/05.04.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
46./ 121/2010/05.04.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
47./ 130/2010/05.07.
A Költségvetési Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Ruthner György, a Költségvetési Bizottság elnöke
48./ 137/2010/05.11.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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49./ 138/2010/05.11.
A Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolója az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
Tájékoztató:
50./ 159/2010/05.17.
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2009.
évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Riz Levente polgármester
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 1. pontja:
162/2010/05.20. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Rákoskeresztúri Vásárcsarnok és Piaccal kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
152/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak 5
percben szót ad.
(28 igen szavazat, egyhangú)
153/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendi pont tárgyalását és a
képviselő-testületi ülést felfüggeszti.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A Képviselő-testület felfüggeszti rendes ülését, munkáját rendkívüli ülésen
folytatja, melynek kivonata külön szerepel.
158/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Riz Levente polgármester 2010. május 6.
napján kelt levelében foglaltakat megerősítve kérelemmel fordul a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez annak érdekében, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja továbbá az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. §a alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott településfejlesztés, településrendezés céljából
ingyenesen
adja
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának tulajdonába a 128463/7 helyrajzi számon felvett, 4531
m² alapterületű, kivett üzlet és vásárcsarnok megnevezésű ingatlan Magyar
Állam tulajdonában álló 1178/4531 tulajdoni hányadát.
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2)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Rákosmente
Önkormányzata nevében adjon ki nyilatkozatot, amely nyilatkozatban
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a Magyar
Állam 1178/4531 arányú tulajdonában levő 128463/7 helyrajzi számú
ingatlan ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó kérelemnek helytadó
döntés esetén vállalja a tulajdonba vétellel kapcsolatban felmerülő eljárási
költségek megtérítését.
3)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott kérelem és a 2. pontban meghatározott nyilatkozat
elkészítéséről gondoskodjon, valamint értesítse az MNV Zrt. vezérigazgatóját
az 1) és 2) pontokban foglalt döntésről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a kérelem és a nyilatkozat benyújtására az MNV Zrthez: 2010. június 15.
(27 igen szavazat, 1 tartózkodás)
(Dr. Hrutka Zsolt személyes érintettség miatt sem a vitában, sem a
döntéshozatalban nem vett részt.)
Kapcsolódó határozat: 301/2013. (VIII.29.) Kt. határozat.
159/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatának 45.§ (2) bekezdése alapján a napirendi pont
tárgyalását elnapolja.
(26 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás)
(Dr. Hrutka Zsolt személyes érintettség miatt sem a vitában, sem a
döntéshozatalban nem vett részt.)
160/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület – a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét
megváltoztatva – úgy dönt, hogy a 110/2010/04.28., a 111/2010/04.28., a
131/2010/05.10., a 140/2010/05.12, a 141/2010/05.13. és a
114/2010/04.28. számú előterjesztések megtárgyalásával folytatja
munkáját.
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
110/2010/04.28.
Javaslat a Gregor József Általános Iskola intézményvezetői állására kiírt
pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
161/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
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(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Gregor
József
Általános
Iskola
(1172
Budapest,
Hősök
tere
19-20.)
intézményvezetői teendőinek ellátásával 2010. augusztus 1. napjától 2015.
július 31. napjáig Bella Tibort bízza meg.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó 217.100,Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 56.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
(Dunai Mónika személyes érintettség miatt sem a vitában,
döntéshozatalban nem vett részt.)

sem

a

A napirend 10. pontja:
111/2010/04.28.
Javaslat a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda intézményvezetői állására kiírt pályázat
elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
162/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai
Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési
Tanácsadó és Tanuszoda (1172 Budapest, Naplás út 60.) intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15.
napjáig Kalocsainé Kokovai Erzsébetet bízza meg.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó 225.600,Ft/hó összegben, gyógypedagógiai pótlékát bruttó 8.000,- Ft/hó összegben,
vezetői pótlékát bruttó 60.000,- Ft/hó összegben, kerületi pótlékát bruttó
50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
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(29 igen szavazat, egyhangú)

A napirend 11. pontja:
131/2010/05.10.
Javaslat a Hétszínvirág Óvoda, a Kuckó Óvoda, a Mézeskalács Óvoda, a
Piroska Óvoda és a Százszorszép Óvoda intézményvezetői állására kiírt
pályázatok elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
163/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
Hétszínvirág Óvoda (1174 Budapest, Kép u. 21.) intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15.
napjáig Márkus Lászlónét bízza meg.
2.)
A
Képviselő-testület
az
intézményvezető
besorolás
szerinti
alapilletményét bruttó 185.100,- Ft/hó összegben, további szakképzettség
figyelembe vételével - 5%-os illetménynövekedésként - további bruttó
9.300,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben,
kerületi pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
Módosítva: 331/2013.(IX.19.) Kt. határozattal.

164/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Kuckó
Óvoda (1171 Budapest, Óvónő u. 3.) intézményvezetői teendőinek
ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig
Csákvári Máriát bízza meg.
2.)
A
Képviselő-testület
az
intézményvezető
besorolás
szerinti
alapilletményét bruttó 208.915,- Ft/hó összegben, további szakképzettség
figyelembe vételével - 5%-os illetménynövekedésként - további bruttó
10.446,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 46.000,- Ft/hó
összegben, kerületi pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
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3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
Módosítva: 333/2013.(IX.19.) Kt. határozattal.

165/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
Mézeskalács Óvoda (1171 Budapest, Tanár u. 7.) intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2010. augusztus 1. napjától 2015. július 31. napjáig
Szakadáti Tibornét bízza meg.
2.)
A
Képviselő-testület
az
intézményvezető
besorolás
szerinti
alapilletményét bruttó 169.200,- Ft/hó összegben, további szakképzettség
figyelembe vételével - 5%-os illetménynövekedésként - további bruttó
8.500,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben,
kerületi pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
Módosítva: 335/2013.(IX.19.) Kt. határozattal.

166/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben
történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (VI. 8.) Korm. rendelet
felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának fenntartásában működő Piroska Óvoda (1171
Budapest, Pesti út 368.) intézményvezetői teendőinek ellátásával 2010.
augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig Bagdi Sándornét bízza
meg.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Felelős:

Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(13 igen szavazat, 15 tartózkodás)
167/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
fenntartásában
működő
Százszorszép Óvoda (1171 Budapest, Rezgő u. 15.) intézményvezetői
teendőinek ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15.
napjáig Béres Károlynét bízza meg.
2.)
A
Képviselő-testület
az
intézményvezető
besorolás
szerinti
alapilletményét bruttó 185.100,- Ft/hó összegben, további szakképzettség
figyelembe vételével - 5%-os illetménynövekedésként - további bruttó
9.300,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 46.000,- Ft/hó összegben,
kerületi pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
Módosítva: 341/2013.(IX.19.) Kt. határozattal.

A napirend 12. pontja:
140/2010/05.12.
Javaslat a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
állására kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
168/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(VI. 8.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának fenntartásában működő Bartók
Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1173 Budapest, Pesti út 80.)
intézményvezetői teendőinek ellátásával 2010. augusztus 1. napjától 2015.
július 31. napjáig Tóváriné Perémi Orsolyát bízza meg.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó 277.600,Ft/hó összegben, vezetői pótlékát bruttó 58.000,- Ft/hó összegben, kerületi
pótlékát bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót valamint az intézményt.
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Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
141/2010/05.13.
Javaslat a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői állására
kiírt pályázat elbírálására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
169/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvénytelennek nyilvánítja a Kézdi Nagy
Géza által a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői állására
benyújtott pályázatot, mivel a pályázó nem rendelkezik a pályázati
kiírásban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább
ötéves szakmai gyakorlattal.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(21 igen, 1 nem szavazat, 7 tartózkodás)
170/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvénytelennek nyilvánítja a LajtaiKadocsa Klára által a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői
állására benyújtott pályázatot, mivel a pályázó nem rendelkezik a pályázati
kiírásban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(24 igen szavazat, 5 tartózkodás)
171/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvénytelennek nyilvánítja a Mayer
György által a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői állására
benyújtott pályázatot, mivel a pályázat nem tartalmaz értékelhető vezetői
programot és közjegyző által hitelesített oklevélmásolatot.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(26 igen szavazat, 3 tartózkodás)
172/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvénytelennek nyilvánítja az Ujj Erika
által a Csekovszky Árpád Művelődési Ház intézményvezetői állására
benyújtott pályázatot, mivel a pályázat nem tartalmaz értékelhető szakmai
önéletrajzot és közjegyző által hitelesített oklevélmásolatot.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(26 igen szavazat, 3 tartózkodás)
173/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint - a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló
1992.
évi
XXXIII.
törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet felhatalmazása
alapján – Dévényi Gábornét megbízza a Csekovszky Árpád Művelődési Ház
igazgatói teendőinek ellátásával 2010. október 1. napjától 2015. szeptember
30. napjáig.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a pályázót.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(12 igen szavazat, 17 tartózkodás)
A napirend 14. pontja:
114/2010/04.28.
Hozzájárulás a dr. Weninger Erzsébet felnőtt fogorvos működtetési jogát
átvevő orvos személyéhez
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
174/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Weninger Erzsébet fogorvos és dr.
Tóth Krisztián fogorvos között a működtetési jog átadásának megtörténte
után a dr. Weninger Erzsébet által ellátott területre felnőtt fogorvosi
tevékenység ellátására szerződést kíván kötni dr. Tóth Krisztián
fogorvossal.
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésről az érintett fogorvosokat értesítse.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(29 igen szavazat, egyhangú)
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés kivonata külön
szerepel.
A napirend 2. pontja:
112/2010/04.28. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés kivonata külön szerepel.
A napirend 3. pontja:
113/2010/04.28. 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 4. pontja:
148/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés kivonata külön szerepel.
A napirend 5. pontja:
149/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. A zárt ülés kivonata külön szerepel.
A napirend 6. pontja:
127/2010/05.06. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat címzetes igazgatói cím adományozására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
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179/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dely Csaba részére 2010. augusztus 1.
napjával – Rákosmente kulturális életében kiemelkedő hivatástudattal,
magas szakmai színvonalon végzett tevékenységéért – a „címzetes igazgató”
címet adományozza.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse az érintettet.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 7. pontja:
136/2010/05.11. Zárt ülésen tárgyalandó
Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
180/2010. (V. 27.) Kt. határozat
I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Budapest
Főváros
XVII.
kerület
Rákosmente
Önkormányzatának az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozásának feltételrendszeréről szóló, többször módosított 37/1998.
(IV.19.) rendelete 8. §-ának rendelkezése és a beérkezett javaslatok alapján
úgy dönt, hogy az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat a 2010. évben
a következő tanulóknak adományozza:
1. Ráchel Dorottya
2. Gulyás Zsófia
3. Horváth Eszter
4. Magnucz Dóra
5. Wehovszky Vivien
II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglalt
döntés végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Riz Levente polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; az
átadásra: a 2009/2010. tanév ünnepélyes tanévzárója
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 8. pontja:
146/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalandó

17/40

Javaslat 1956-os Emlékplakett adományozására
Előadó: Riz Levente polgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja
alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
181/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az 1956-os Emlékplakettet posztumusz
elismerésként a 2010. évben Gelencsér László Józsefnek adományozza.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a díj átadására: 2010. október 23.
(16 igen, 2 nem szavazat, 10 tartózkodás)
A napirend 15. pontja:
119/2010/04.30.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló …….. /2010. (….) rendelete
megalkotására és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata vagyonkimutatásának elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
184/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlegét
61.543.984 E Ft
mérleg főösszeggel,
4.273.506 E Ft
induló tőkével,
55.447.277 E Ft
tőkeváltozással,
170.527 E Ft
költségvetési tartalékkal és
1.652.674 E Ft
kötelezettséggel
hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
14.686.784 E Ft eredeti kiadási előirányzattal,
18.946.144 E Ft módosított kiadási előirányzattal,
15.034.699 E Ft teljesített kiadási főösszeggel,
14.686.784 E Ft eredeti bevételi előirányzattal,
18.946.144 E Ft módosított bevételi előirányzattal,
15.202.645 E Ft teljesített bevételi főösszeggel
hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását
170.527 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület a Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2009. évi
helyesbített pénzmaradványát 7.991 E Ft összegben hagyja jóvá.
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5. A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2009. évi helyesbített
pénzmaradványát 12.812 E Ft összegben hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2009. évi pénzmaradványát
149.724 E Ft összegben hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján
gondoskodjon az Önkormányzat 2009. évi beszámolójának közzétételéről és
az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a beszámoló közzétételére és az Állami Számvevőszék
részére történő megküldésére: 2010. június 30.
(19 igen, 5 nem szavazat, 4 tartózkodás)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2010.
(V.31.) rendeletét a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról.
(17 igen, 5 nem szavazat, 6 tartózkodás)
A napirend 16. pontja:
147/2010/05.13.
Javaslat a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend
megállapításáról szóló 47/2009. (XII.21.) rendelet módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2010.
(V.31.) rendeletét a 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási
rend megállapításáról szóló 47/2009. (XII.21.) rendelet módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 17. pontja:
150/2010/05.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló 51/2001. (IX. 27.)
rendelete módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 23/2010.
(V.31.) rendeletét a városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló
51/2001. (IX. 27.) rendelet módosításáról.
(28 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 18. pontja:
154/2010/05.13.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (II. 22.) rendelete
módosítására
Előadó: Riz Levente polgármester

185/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány részére 150 E Ft összeget biztosít a „Fehér Galamb” országos
népzenei verseny megrendezésére a választókerületek céltartaléka előirányzat
terhére.
2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gózon Gyula Kamaraszínház
Alapítvány részére működési kiadásaira 750 E Ft összegű támogatást biztosít
az egyéni választókerületi céltartalék terhére.
3.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Gózon Gyula Kamaraszínház
Alapítvány részére 600 E Ft támogatást nyújt az Újévi hangverseny
lebonyolításának költségeire, melyből 450 E Ft-ot az általános célú
gazdálkodási céltartalék terhére, 150 E Ft-ot az egyéni választókerületi
céltartalék terhére biztosít.
4.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány részére 50 E Ft összeget biztosít honlapkészítés költségeire a
választókerületi céltartalék terhére.
5.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 124/2010. (IV.22.) Kt.
határozatát
módosítja, a határozat szövegében szereplő „hitelfelvételi
előirányzat” szövegrész helyébe a „válságkezelés céltartaléka” szövegrész
kerül.
6.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Balassi ’92 Alapítvány részére
50 E Ft támogatást biztosít Ferenczi-Bakó Anett tenisz versenyeken való
részvételének fedezésére az általános célú gazdálkodási tartalékkeret terhére.
7.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány részére 300 E Ft támogatást biztosít működési kiadásokra,
melyből 150 E Ft-ot az általános célú gazdálkodási tartalékkeret terhére, 150
E Ft-ot az egyéni választókerületi céltartalék terhére biztosít.
8.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbi alapítványoknak a
megjelölt összegben támogatást biztosít a civil szervezetek támogatására
biztosított előirányzat terhére:
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Rákoskerti Templom Alapítvány
Napsziget a Művészetekért Alapítvány
Rákosmenti 56-os Alapítvány
Liget 17 Alapítvány
Aktivitás Alapítvány
Virágoskert 17 Alapítvány
Melczer János Alapítvány
140. sz. Pro Patria Cserkészcsapatot
Pártoló Alapítvány
Gondoskodó Alapítvány
Kaszap István Alapítvány
Támasz-Pont Alapítvány
Rákoscsabai Gyermek Alapítvány
Csekovszky Árpád Művészeti
Közalapítvány
Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány
Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon
Alapítvány
Rákosligeti Hunyadi János
Cserkészcsapatért Alapítvány
Rákoshegyért Alapítvány
Mindenki Közlekedik Alapítvány

170.000
80.000
90.000
80.000
50.000
50.000
110.000
190.000
140.000
270.000
60.000
60.000
120.000
240.000
170.000
50.000
120.000
140.000

Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az alapítványok értesítésére: a döntést követő 15 napon
belül
(23 igen szavazat, 5 tartózkodás)
186/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Tápiószecső utca és a Tápiógyörgye utca
útfelújításához a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
támogatási szerződésével jóváhagyott 6.298.755 Ft összegű támogatásból a
beruházás befejezésére tekintettel további 12.000 Ft-ról, azaz összesen
42.877 Ft-ról véglegesen lemond.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a lemondó nyilatkozatoknak a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő megküldésére: azonnal
(21 igen szavazat, 7 tartózkodás)
187/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kaszáló utca útfelújításához a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatási szerződésével
jóváhagyott 20.000.000 Ft összegű támogatásból a beruházás befejezésére
tekintettel további 103.456 Ft-ról, azaz összesen 201.495 Ft-ról véglegesen
lemond.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a lemondó nyilatkozatoknak a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő megküldésére: azonnal
(20 igen szavazat, 8 tartózkodás)
188/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Ároktő utca útfelújításához a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatási szerződésével
jóváhagyott 2.919.800 Ft összegű támogatásból a beruházás befejezésére
tekintettel további 12.000 Ft-ról, azaz összesen 82.187 Ft-ról véglegesen
lemond.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a lemondó nyilatkozatoknak a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő megküldésére: azonnal
(22 igen szavazat, 6 tartózkodás)
189/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezéseire
figyelemmel – a 2010. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-ig terjedő
időszakra 1.200.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretet nyit.
2.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a legfeljebb
1.200.000 E Ft összegű folyószámlahitelt a hitel futamideje alatt minden más
költségvetési kiadást megelőzően az Önkormányzat éves költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, valamint arra, hogy a folyószámlahitelből adódó
tőke- és kamatfizetési kötelezettségének eleget tesz.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az 1.200.000 E Ft összegű
folyószámla-hitelkeretre vonatkozó szerződést az Önkormányzat nevében
kösse meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a szükséges közbeszerzési eljárás megindítására: a
döntést követő 30 napon belül
(17 igen szavazat, 11 tartózkodás)
(Módosítva: 317/2010.(VIII.26.) Kt. határozattal)
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 24/2010.
(V.31.) rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010.
(II. 22.) rendelet módosításáról.
(20 igen szavazat, 8 tartózkodás)
190/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a napirendi pontok tárgyalását és a
képviselő-testületi ülést felfüggeszti.
(28 igen szavazat, egyhangú)

22/40

A Képviselő-testület felfüggeszti rendes ülését, munkáját rendkívüli ülésen
folytatja, melynek kivonata külön szerepel.
A napirend 19. pontja:
155/2010/05.13.
Javaslat háziorvosi tevékenység ellátására
megkötésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester

vonatkozó

szerződések

192/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hippokrates Orvosszövetkezettel
(11. és 16. számú felnőtt háziorvosi körzet), a KARNEOL Kft-vel (29. számú
felnőtt háziorvosi körzet), a GYÓGYULÁS Megelőző, Gyógyító, Gondozó
Betéti Társasággal (30. számú felnőtt háziorvosi körzet), a Horváth és
Köllner Egészségügyi Kft-vel (5. számú házi gyermekorvosi körzet), a Dr.
Bánk és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (3. számú
felnőtt háziorvosi körzet), a KERESZTÚR MED-2001 Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal (7. számú felnőtt háziorvosi körzet), a HEGYI
Dr. Rákoshegyi Családorvosi és Foglalkozásegészségügyi Kft-vel (27. számú
felnőtt háziorvosi körzet), a FAMILY MEDIC 94 Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társasággal (5. számú felnőtt háziorvosi körzet), a Dr. KOZMA és
Társa Orvosi Szolgálat Betéti Társasággal (24. számú felnőtt háziorvosi
körzet), a Móra és Koller Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal (7.
számú házi gyermekorvosi körzet), a HERNANDEZ-MED Egészségügyi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (1. számú felnőtt háziorvosi
körzet), a PEDIOMED Egészségügyi Betéti Társasággal (6. számú házi
gyermekorvosi körzet), a PRO SANITA Kft-vel (2. számú felnőtt háziorvosi
körzet) a jelen határozat 1./A számú mellékletét képező szerződéstervezet
szerinti tartalommal, 2015. május 31-ig tartó időtartamra az
Önkormányzat szerződést köt háziorvosi tevékenység vállalkozási formában
történő ellátására.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Szederkényi Katalin egyéni
vállalkozóval (9. számú házi gyermekorvosi körzet), Dr. Kovács Mária egyéni
vállalkozóval (11. számú házi gyermekorvosi körzet) a jelen határozat 1./B
számú mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal, a
Hangamed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (9. számú felnőtt
háziorvosi körzet) a jelen határozat 1./A számú mellékletét képező
szerződéstervezet szerinti tartalommal, 2015. június 30-ig tartó időtartamra
az Önkormányzat szerződést köt háziorvosi tevékenység vállalkozási
formában történő ellátására.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét
képező, az 1. és 2. pontokban meghatározott, háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására irányuló szerződések új 2. és 3.
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számú mellékleteit (az adott orvosi rendelő helye és a hozzátartozó
helyiségek + közös használatú kiegészítő helyiségek).
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a jelen határozat 3. számú mellékletét
képező, az 1. és 2. pontokban meghatározott, háziorvosi tevékenység
vállalkozási formában történő ellátására irányuló szerződések új 5. és 6.
számú mellékleteit.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontokban
foglaltak alapján a megnevezett gazdasági társaságokkal és egyéni
vállalkozókkal a háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő
ellátására irányuló szerződéseket az Önkormányzat nevében és
képviseletében kösse meg.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a szerződések megkötésére: 2010. május 31. illetve 2010. június
30.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 20. pontja:
108/2010/04.28.
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő Gyurkovics Tibor
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda
pedagógiai programjának módosítására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
193/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyurkovics Tibor Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda pedagógiai
programját a nevelőtestület által elfogadott módosításaival a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontjában nyert
felhatalmazás alapján jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse az intézmény vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 21. pontja:
109/2010/04.28.
Javaslat pályázat kiírására a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmentén
elhelyezkedő társasházak valamint a tanácsi célcsoportos formában
megvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítására, korszerűsítésére
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Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
194/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a társasházak felújításának visszatérítendő támogatási
előirányzatát átcsoportosítja a társasházak felújításának vissza nem
térítendő támogatási előirányzatára
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületben elhelyezkedő társasházak
illetve tanácsi célcsoportos formában megvalósult lakásszövetkezeti
lakóépületek felújításainak 2010. évi támogatására meghirdeti az önálló
kerületi pályázatot a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívás
szerinti tartalommal.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt
döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására irányuló
előterjesztést.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat kiírására: a döntést követő 15 napon belül, a
pályázati felhívás honlapon, helyi médiában történő megjelentetésére: a
döntést követő 15 napon belül, a költségvetési rendelet módosítására
irányuló előterjesztés benyújtására: a Képviselő-testület következő rendes
ülése
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 22. pontja:
126/2010/05.06.
Javaslat a kisebbségi önkormányzatok támogatására meghatározott 6.000
EFt összeg felhasználására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
195/2010. (V. 27.) Kt. határozat
I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a kerületi kisebbségi önkormányzatok számára
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (II. 22.)
rendeletében elkülönített 6.000 E Ft felhasználását a kerületi kisebbségi
önkormányzatok által benyújtott pályázatok alapján - a pályázatok
véleményezésére létrehozott munkacsoport javaslatát figyelembe véve - az
alábbiak szerint határozza meg:
a) Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
részére 600.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 2. számú
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mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
b) Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére 850.000.-Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 3. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
c) Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat
részére 150.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 4. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;

d) Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
részére 1.200.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 5. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
e) Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat részére
1.500.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 6. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
f) Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
részére 200.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 7. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
g) Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére
300.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 8. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
h) Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
részére 200.000.- Ft összegű támogatást nyújt a jelen határozat 9. számú
mellékletében felsorolt pályázati célok megvalósítására, az ott megjelölt
bontásban;
i) Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár, Görög, Lengyel, Német, Örmény,
Román, Ruszin valamint Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére az
együttesen benyújtott pályázat alapján 1.000.000.- Ft összegű támogatást
nyújt a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározott pályázati cél
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.
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2. A kisebbségi önkormányzatok a pályázaton elnyert összegeket legkésőbb
2010. szeptember 30-ig használhatják fel.
III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontban foglalt
döntéséről értesítse az érintett kisebbségi önkormányzatok elnökeit.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)

A napirend 23. pontja:
128/2010/05.06.
Elővásárlási jognyilatkozattal kapcsolatos döntés a Budapest XVII. kerület
Naplás út – Diadal utca sarkán található 131453 helyrajzi számú
ingatlanon lévő 24 m2 és 31 m2 alapterületű üzlethelységek tekintetében
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
196/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 97. § (3) bekezdésében biztosított jogával az INFINITO 98
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1195 Budapest, Vas Gereben
utca 2-4.) mint eladó és a STUDIOCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében (vételár:
15.600.000,- Ft + 25% ÁFA) nem kíván élni, és egyúttal a Budapest XVII.
kerület Diadal utca – Naplás út sarkán található (131453) helyrajzi számú
közterületen elhelyezett 31 m2 alapterületű üzlethelyiség értékesítése
vonatkozásában fennálló elővásárlási jogáról lemond.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 97. § (3) bekezdésében biztosított jogával a Timák Richárd
1172 Budapest XVII. kerület Juranics utca 5. szám alatti lakos mint eladó
és Szakács Sándor 1172 Budapest Háromdobos utca 29. szám alatti lakos
mint vevő között létrejött adásvételi előszerződés tekintetében (vételár:
1.800.000,- Ft) nem kíván élni, és egyúttal a Budapest XVII. kerület Diadal
utca – Naplás út sarkán található (131453) helyrajzi számú közterületen
elhelyezett 24 m2 alapterületű üzlethelyiség értékesítése vonatkozásában
fennálló elővásárlási jogáról lemond.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglalt
döntései értelmében az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatokat
Rákosmente Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a nyilatkozatok kiadására: a döntést követő 10 napon
belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 24. pontja:
129/2010/05.06.
Javaslat trianoni emlékoszlop felállításához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadására
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

197/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint a tulajdonosi jogkör gyakorlója
hozzájárul a Jókai Mór Általános Iskola (1171 Budapest, Szánthó Géza
utca 60.) udvarán, a trianoni békediktátumra emlékeztető egykori
országzászló
helyén
művészi
kivitelezésű
faragott
emlékoszlop
felállításához.
2)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
foglalt döntéséről értesítse a kérelmezőt és az intézményt.

1)

pontban

Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(21 igen, 2 nem szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 25. pontja:
133/2010/05.10.
Javaslat a Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
valamint Szakmai Programjának jóváhagyására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
198/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatának 34.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést
leveszi az ülés napirendjéről.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 26. pontja:
139/2010/05.11.
Javaslat pályázat benyújtására a „Települési Értékvédelmi Támogatás
2010.” pályázati kiírásra a Rákoshegyi Bartók Zeneház melléképülete
homlokzatának restaurálása céljából
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
199/2010. (V. 27.) Kt. határozat
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1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fővárosi Közgyűlés
Kulturális Bizottsága valamint Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottsága által meghirdetett „Települési Értékvédelmi Támogatás 2010.”
pályázati kiírásra a Rákoshegyi Bartók Zeneház melléképülete
homlokzatának restaurálása céljából.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata – mint a 124444 helyrajzi számú, természetben a 1174
Budapest, Hunyadi utca 50. szám alatti ingatlan tulajdonosa – nevében a
pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a közalapítvány értesítésére: a döntést követő 5 napon
belül, a pályázat benyújtására: 2010. június 30.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 27. pontja:
142/2010/05.13.
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
2009. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának valamint a 2010.
évi üzleti tervének elfogadására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
200/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft. 2009. évi
egyszerűsített éves beszámolóját a beterjesztett formában 3619 eFt
mérlegfőösszeggel és 209 eFt eredménytartalékba helyezendő mérleg
szerinti eredménnyel elfogadja.
2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft. 2009. évi
egyszerűsített éves beszámolójához készített független könyvvizsgáló
jelentést elfogadja.
3.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft. 2009. évi üzleti
tevékenységéről készült felügyelőbizottsági jelentést elfogadja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az érintettek értesítésére: a döntéstől számított 3 napon
belül
(19 igen szavazat, 9 tartózkodás)
201/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pro Rákosmente
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Városfejlesztési Kft. – jelen határozat mellékletét képező – 2010. évi üzleti
tervét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen
határozatban foglalt döntésének megfelelően a Pro Rákosmente
Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervét az Önkormányzat nevében
jóváhagyólag írja alá.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntéséről értesítse a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét és
könyvvizsgálóját.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az aláírásra és értesítésre: a döntéstől számított 3
napon belül
(19 igen szavazat, 9 tartózkodás)
A napirend 28. pontja:
143/2010/05.13.
Javaslat a Pro Rákosmente Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében előírt
szabályzat megalkotására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
202/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft-nél a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 5. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők,
felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya
alá eső munkavállalók javadalmazására valamint a jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak
rendszeréről a jelen határozat mellékletét képező szabályzatot alkotja,
továbbá felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabályzatot
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának nevében
írja alá, és helyezze letétbe az illetékes cégbíróságon a Pro Rákosmente
Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság cégiratai közé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a Pro Rákosmente Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének
értesítésére: a döntést követő 5 nap; a szabályzat aláírására és letétbe
helyezésére: a döntést követő 10 nap
(19 igen szavazat, 9 tartózkodás))
A napirend 29. pontja:
144/2010/05.13.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Újlak utca 5. földszint 3. ajtó szám alatti
(hrsz.: 121127/29/A/3) 16 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség értékesítésére
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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203/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület
121127/29/A/3 helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest, XVII.
kerület Újlak u. 5. földszint 3. ajtó szám alatt található, egyéb helyiség
megnevezésű, 16 m² alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget
— figyelemmel arra a körülményre, hogy a korábbi oszlopok által
körbehatárolt terület a bérlő általi beépítést követően vált természetben
és a valóságban helyiséggé és ezáltal Györök György 1173 Budapest,
Akácvirág u. 32. fsz. 4. szám alatti lakos (a továbbiakban: ajánlattevő) a
helyiség ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosává — értékesíti az
ajánlattevő részére 246.000,- Ft + ÁFA vételár megfizetése mellett.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően értesítse az ajánlattevőt, és az adásvételi
szerződést írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntés meghozatalát követő 10 napon
belül, az adásvételi szerződés megkötésére: 2010. július 15.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 30. pontja:
145/2010/05.13. Zárt ülésen tárgyalható
Javaslat az élményfürdő beruházás függő jogi kérdéseinek lezárására
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
204/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el a vita lezárására irányuló ügyrendi
indítványt.
(5 igen, 9 nem szavazat, 12 tartózkodás)
205/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt az ügyrendi indítványt, mely arra
vonatkozik, hogy az előterjesztésről a Képviselő-testület név szerint
szavazzon.
(12 igen, 7 nem szavazat, 8 tartózkodás)
206/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület nem fogadja el azt a módosító indítványt, mely szerint
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. május 21-én kelt 121344/804 hrsz. ingatlanrészre
megkötött adásvételi szerződést felbontja, mivel a Rákosmente Fürdő Kft. a
szerződés 20. pontjában vállalt hitelszerződést nem kötötte meg.
(11 igen, 14 nem szavazat, 3 tartózkodás)
207/2010. (V. 27.) Kt. határozat
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1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. december 31. napi határidő tűzésével felszólítja a
Rákosmente-Fürdő
Építőipari,
Beruházó,
Ingatlanfejlesztő
és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságot mint a 121344/804
hrsz-ú ingatlan meghatározott részének eladása tárgyában kiírt nyilvános
versenyeztetési eljáráson nyertes konzorcium vezetőjét,
hogy a
121344/804 hrsz-ú ingatlan meghatározott részére vonatkozó, 2008. május
5. napján kelt adásvételi szerződésben meghatározott beruházás
hiteligényének fedezetét biztosító, hitelintézettel kötött szerződését mutassa
be Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mint eladó
számára.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben az 1.
pontban foglalt feltételt a Rákosmente-Fürdő Építőipari, Beruházó,
Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
határidőre nem teljesíti – a 121344/804 hrsz-ú ingatlan meghatározott
részének adásvétele tárgyában létrejött, 2008. május 5. napján kelt
adásvételi szerződés felbontása érdekében az Önkormányzat képviseletében
teljes jogkörben eljárjon, és az adásvételi szerződést felbontó
dokumentumokat jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a felszólítás megküldésére: a döntést követő 10 napon
belül; a dokumentumok beterjesztésére: a Képviselő-testület 2011. februári
rendes ülése
(19 igen, 8 nem szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 31. pontja:
152/2010/05.13.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő döntések
meghozatalára
Előadó: Riz Levente polgármester
208/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évről szóló éves
beszámolója kapcsán készült könyvvizsgálói jelentés alapján tudomásul
veszi, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az
általános számviteli elvek figyelembevételével állították össze, a társaság
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad,
annak adataival az összevont (konszolidált) üzleti jelentés összhangban
van. A Képviselő-testület az ügyvezető és a könyvvizsgáló törvényben
rögzített felelősségének kihangsúlyozásával, a könyvvizsgálói jelentés
alapján a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évről szóló éves
beszámolóját 371.370 eFt mérlegfőösszeggel, 62.469 eFt adózás előtti
eredménnyel elfogadja.
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2.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri Szluka Imre ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a
Rákosmente Kft. 2009. évről szóló éves beszámolójának cégbírósági letétbe
helyezéséről.
3.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező,
Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál a 2009. évben
elért 59.970 eFt adózás utáni mérleg szerinti eredményt - a
felügyelőbizottság
és
az
ügyvezető
javaslatára
figyelemmel
eredménytartalékba helyezi és a képződött eredményből osztalékot nem
fizet ki.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: a Rákosmente Kft. ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő
nap; a Rákosmente Kft. 2009. évről szóló beszámolójának cégbírósághoz
történő letétbe helyezésére: 2010. május 30.
(17 igen szavazat, 10 tartózkodás)
209/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy a 346/2009. (VI. 18.) Kt. határozatának 1. pontjában
szereplő „2009. június 19. napjától 2010. május 31. napjáig” szövegrészt
visszavonja, és helyébe a következő rendelkezés lép: „2009. június 19.
napjától 2011. május 31. napjáig”.
2./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően módosítja a
Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint:
Az Alapító Okirat 13./ pontjában a „Személyében felelős könyvvizsgáló”
szövegrészt követően a „2009. június 19. napjától 2010. május 31. napjáig”
szövegrész törlendő, és helyébe a „2009. június 19. napjától 2011. május 31.
napjáig” szövegrész lép.
3./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy a 2. pontban foglaltaknak megfelelően módosított, a
jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot
elfogadja.
4./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
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és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező tagjegyzéket
elfogadja.
5./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatos alapítói határozatok ellenjegyeztetéséről,
a külön íven szövegezett és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak a
Képviselő-testület alapítói döntésének megfelelő megszerkesztetéséről és
ellenjegyeztetéséről.
6./ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri Szluka Imre ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a
Fővárosi Bíróság mint cégbíróság előtt az Alapító Okirat módosításával
kapcsolatos eljárás körében a jogi képviseletről.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: a Rákosmente Kft. ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő
3 nap; a PR Kontír Audit Kft.-vel a megbízási szerződés módosítására: a
döntést követő nap; az Alapító Okirat aláírására és a cégbírósághoz történő
benyújtására: a döntést követő 30 napon belül
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 32. pontja:
151/2010/05.13.
Javaslat a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évre vonatkozó üzleti
tervének elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
210/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rákosmente Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében
eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Rákosmente Kft. - a határozat mellékletét
képező - 2010. évre vonatkozó üzleti tervét.
2.)
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1.) pontban foglalt döntésének megfelelően a Rákosmente Városüzemeltető,
Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010.
évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyólag Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: az üzleti terv aláírására és az ügyvezető értesítésére: a döntést
követő 5 munkanapon belül
(18 igen szavazat, 10 tartózkodás)
A napirend 33. pontja:
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153/2010/05.13.
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő, kőzúzalékos és földutak
bitumenemulziós permetezéses technológiával történő felújítására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
211/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező
táblázatban felsorolt kőzúzalékos és földutakat az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében biztosított „Utak, járdák, közterületek, vízelvezető
rendszerek fenntartási kiadásai” előirányzat terhére bitumenemulziópermetezéses technológiával felújítja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1. pontban foglalt
döntésnek megfelelően gondoskodjon az ott meghatározott technológia
szerint az utak felújításáról.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a feladat megrendelésére a Rákosmente Kft-től: 2010.
június 15.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 34. pontja:
156/2010/05.13.
Javaslat a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáinak megvalósítása
végett
a
Fővárosi
Önkormányzattal
megkötendő
megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Riz Levente polgármester
212/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Csárdás játszótér felújítása a
Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában pénzeszköz-átadással valósul
meg, melynek bekerülési összege 20.000 E Ft. A beruházási feladatokat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata látja el. A
beruházáshoz szükséges pénzeszközt Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
döntésének megfelelően gondoskodjék az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet
elkészíttetéséről és annak a Képviselő-testület elé terjesztéséről.
3.
A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert
az 1. pontban meghatározott pénzeszköz-átadásról szóló megállapodás
aláírására.
Felelős: Riz Levente polgármester
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Határidő: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására irányuló
előterjesztés benyújtására: a Képviselői-testület 2010. júniusi ülése, a 3.
pontban meghatározott megállapodás aláírására: 2010. augusztus 31.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 35. pontja:
163/2010/05.26. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Airport Zrt. ideiglenes váróhelyiség létesítésére kiadott
határozat és az ellene benyújtott fellebbezést elutasító végzés
megfellebbezésére
Előadó: Riz Levente polgármester

213/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2010.
április 20. napján kelt, 50-57/74/2010. számú, a Budapest Airport Zrt.
(1675 Budapest, Ferihegy) építtető kérelmére a Budapest XVIII. kerület
156755 hrsz. és Vecsés 072/50 hrsz. alatt nyilvántartásba vett
ingatlanokon ideiglenes váróhelyiség építését engedélyező határozata ellen
fellebbezéssel él, a fellebbezés benyújtását utólag jóváhagyja.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(28 igen szavazat, egyhangú)
214/2010. (V.27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2010.
május 18. napján kelt, 50-57/86/2010. számú, a Budapest Airport Zrt.
(1675 Budapest, Ferihegy) építtető kérelmére a Budapest XVIII. kerület
156755 hrsz. és Vecsés 072/50 hrsz. alatt nyilvántartásba vett
ingatlanokon ideiglenes váróhelyiség építését engedélyező határozat elleni
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzése ellen fellebbezéssel él.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a fellebbezésnek az eljáró
hatóság illetve annak felettes szerve nem adna helyt, az elutasító döntés
bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a felülvizsgálat kezdeményezésére: az elutasító döntést
követő 30 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 36. pontja:
115/2010/04.28.
Beszámoló a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
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215/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Rákoskeresztúri Családsegítő
Központ 2009. 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./, 2./ pontban
foglalt döntésről értesítse a Rákoskeresztúri Családsegítő Központ vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 37. pontja:
116/2010/04.28.
Beszámoló az Egyesített Szolgáltató Központ 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
216/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület az Egyesített Szolgáltató Központ 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egyesített Szolgáltató Központ
2009. 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./, 2./ pontban
foglalt döntésről értesítse az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 38. pontja:
117/2010/04.28.
Beszámoló a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek és pszichiátriai
betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása terén végzett 2009. évi
munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
217/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Félúton Alapítványnak a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek nappali ellátása és átmeneti otthoni ellátása terén
végzett 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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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, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 39. pontja:
118/2010/04.28.
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti
Régiójának 2009. évi munkájáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
218/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezet Kelet-Pesti Régiójának 2009. 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
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 40. pontja:
134/2010/05.10.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2009. évi ellátásáról
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
219/2010. (V. 27.) Kt. határozat
1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2009. 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 a Középmagyarországi
Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Szociális
és
Gyámhivatalát az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2009. 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
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(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 41. pontja:
135/2010/05.10.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2010. I. negyedévi
felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
220/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosított
szociális célú gazdálkodási tartalék I. negyedévi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 42. pontja:
157/2010/05.17.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2010. év I.
negyedévi döntéseiről
Előadó: Riz Levente polgármester
221/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester átruházott hatáskörében – a 2010. év I.
negyedévében - hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
(26 igen szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 43. pontja:
158/2010/05.17.
Beszámoló az általános célú gazdálkodási tartalék keret 2010. év I.
negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
222/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a polgármesternek az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
(28 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 44. pontja:
160/2010/05.17.
Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt
2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Riz Levente polgármester
223/2010. (V. 27.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosított
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választókerületi céltartalék 2010. év I. negyedévi felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja.
(24 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás)
A napirend 45. pontja:
120/2010/05.04.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: Dr. Piláth Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
224/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a
2010. év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
valamint az általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 46. pontja:
121/2010/05.04.
A Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
225/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolóját a 2010.
év I. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja.
(24 igen szavazat, 3 tartózkodás)
A napirend 47. pontja:
130/2010/05.07.
A Költségvetési Bizottság beszámolója az általános célú gazdálkodási
tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Ruthner György, a Költségvetési Bizottság elnöke
226/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Költségvetési Bizottság beszámolóját az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 48. pontja:
137/2010/05.11.
Az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolója a 2010. év I. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról
Előadó: Barna Andor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
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227/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Ifjúsági és Sport Bizottság beszámolóját a 2010. év I.
negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről valamint az
általános célú gazdálkodási tartalékkeret felhasználásáról elfogadja.
(26 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 49. pontja:
138/2010/05.11.
A Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolója az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Dr. Fenke Ferenc, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

228/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület a Szociális és Lakásügyi Bizottság beszámolóját az
általános célú gazdálkodási tartalékkeret 2010. év I. negyedévi
felhasználásáról elfogadja.
(27 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 50. pontja:
159/2010/05.17.
Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2009.
évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Riz Levente polgármester
229/2010. (V. 27.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményekben a
2009. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést és az
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést tudomásul veszi.
(22 igen, 1 nem szavazat, 5 tartózkodás)
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