BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: 9-1/1/2011.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. január 20-án megtartott
képviselő-testületi ülésén meghozott

DÖNTÉSEK
1/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
8/2011/01.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a 2011. évi Keresztúr Nevű Települések
XII. Nemzetközi Találkozója Rákosmentén történő megrendezésének
finanszírozásához
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
2/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
11/2011/01.18 Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezet
véleményezése
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
3/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
12/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
„Ültess egy fát gyermekednek!” programjának elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
4/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
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13/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatások elnyerése érdekében
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
5/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
9/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, 138678 helyrajzi szám alatt felvett
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló, 339/2009.
(VI. 18.) Kt. határozatban foglaltak megerősítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
6/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a hatósági ügy tárgyalását
követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztést:
10/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 2009. és 2010. évekre
kötött támogatási szerződések alapján nyújtott támogatási összegek
felhasználására vonatkozó beszámoló elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
7/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület felveszi napirendjére a határozathozatalt igénylő
előterjesztéseket követően az alábbi rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztést:
14/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a Pesti út 27. és 29. szám alatt
található Garzonházak liftszerkezeteinek felújítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
8/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az 1/2011. (I. 20.), a 2/2011. (I. 20.), a 3/2011. (I.
20.), a 4/2011. (I. 20.), az 5/2011. (I. 20.), a 6/2011. (I. 20.) és a
7/2011. (I. 20.) Kt. határozatok figyelembevételével napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Hatósági ügy:
1./ 7/2011/01.10. Zárt ülésen tárgyalandó
Előadó: Riz Levente polgármester
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Határozathozatalt igénylő előterjesztés:
2./ 10/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 2009. és 2010. évekre
kötött támogatási szerződések alapján nyújtott támogatási összegek
felhasználására vonatkozó beszámoló elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
Rendeletalkotási javaslat:
3./ 5/2011/01.06.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2011. évi munkaszüneti napok körüli
ügyfélfogadási rend megállapításáról és az igazgatási szünetek
elrendeléséről szóló …/2011. (… …) önkormányzati rendelete
megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
4./ 321/2010/12.15.
Javaslat a 2011. évi költségvetés koncepciójára
Előadó: Riz Levente polgármester
5./ 322/2010/12.21.
Javaslat a Laborcz Ferenc Általános Iskola főbejárati homlokzatán
dombormű elhelyezésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
6./ 1/2011/01.06.
Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározására
Előadó: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző
7./ 3/2011/01.06.
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére
Fogyasztóvédelmi Egyesülettel
Előadó: Dunai Mónika önkormányzati képviselő

az

Országos

8./ 4/2011/01.06.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Kis utca 3. szám alatti (hrsz.:
121047/22/A/3) 59 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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9./ 6/2011/01.06.
Javaslat „Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek
európai éve 2011.” program helyi megvalósítására
Előadó: Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő
10./ 8/2011/01.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a 2011. évi Keresztúr Nevű Települések
XII. Nemzetközi Találkozója Rákosmentén történő megrendezésének
finanszírozásához
Előadó: Riz Levente polgármester
11./ 11/2011/01.18 Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezet
véleményezése
Előadó: Riz Levente polgármester
12./ 12/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
„Ültess egy fát gyermekednek!” programjának elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
13./13/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatások elnyerése érdekében
Előadó: Riz Levente polgármester
14./ 9/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, 138678 helyrajzi szám alatt felvett
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló, 339/2009.
(VI. 18.) Kt. határozatban foglaltak megerősítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
15./ 14/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a Pesti út 27. és 29. szám alatt
található Garzonházak liftszerkezeteinek felújítására
Előadó: Riz Levente polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
9/2011. (I. 20.) Kt. határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 7. napirendi pontként napirendre
vett 3/2011/01.06. számú, „Javaslat együttműködési megállapodás
megkötésére az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel” tárgyú
előterjesztést a hatósági ügy és a 10/2011/01.18. számú, „Javaslat a
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a
Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 2009. és 2010. évekre kötött
támogatási szerződések alapján nyújtott támogatási összegek
felhasználására vonatkozó beszámoló elfogadására” tárgyú előterjesztés
tárgyalását követően harmadikként tárgyalja.
(20 igen szavazat, egyhangú)
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A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen meghozott
döntések külön szerepelnek.
A napirend 1. pontja:
7/2011/01.10. 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 ülésen meghozott döntések külön
szerepelnek.
A napirend 2. pontja:
10/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 2009. és 2010. évekre
kötött támogatási szerződések alapján nyújtott támogatási összegek
felhasználására vonatkozó beszámoló elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
11/2011. (I. 20.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező,
az Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között létrejött
2009. és 2010. évi támogatási szerződések szerinti teljesítéseket – a
Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. kerületi Rendőrkapitányság által
megküldött pontosított elszámolás alapján – szerződésszerűnek ismeri
el, tekintettel arra, hogy azok – igazolt módon – Rákosmente közrendje
és közbiztonsága megőrzése és javítása érdekében, a támogatási
szerződések szellemében történtek.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a határozat megküldésére: a döntést követő 15 nap
(18 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 7. pontja:
3/2011/01.06.
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére
Fogyasztóvédelmi Egyesülettel
Előadó: Dunai Mónika önkormányzati képviselő

az

Országos

12/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVII. kerületi fogyasztóvédelmi
tanácsadó szolgálat további működtetése tárgyában a 2011. február 1.
napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időtartamra megköti a
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást az
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Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel (1138 Budapest, Dagály utca
11., képviseli: dr. Morvay György ügyvezető elnök).
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)
pontban foglalt döntésének megfelelően a megállapodást az
Önkormányzat nevében írja alá.
3.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban
foglalt döntéséről értesítse az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
elnökét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő:
azonnal,
az
Országos
Fogyasztóvédelmi
Egyesület
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül, az együttműködési
megállapodás aláírására: 2011. február 1.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 3. pontja:
5/2011/01.06.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2011. évi munkaszüneti napok körüli
ügyfélfogadási rend megállapításáról és az igazgatási szünetek
elrendeléséről szóló …/2011. (… …) önkormányzati rendelete
megalkotására
Előadó: Riz Levente polgármester
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 24.)
önkormányzati rendeletét a 2011. évi munkaszüneti napok körüli
ügyfélfogadási rend megállapításáról és az igazgatási szünetek
elrendeléséről.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 4. pontja:
321/2010/12.15.
Javaslat a 2011. évi költségvetés koncepciójára
Előadó: Riz Levente polgármester
13/2011. (I. 20.) Kt. határozat
I.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján elkészített, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján
benyújtott 2011. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint:
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1. A bevételek területén
A 2011. évre az előre láthatóan pénzforgalmilag is biztosan teljesülő,
dokumentumokkal,
bizonylatokkal
alátámasztott
működési,
felhalmozási és finanszírozási bevételeket lehet tervezni.
A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell a
központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető forrásokat
(normatív állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó,
stb.).
Mind a bérleti díjbevételek, mind az adóbevételek területén még tovább
szükséges fokozni a behajtás hatékonyságát, csökkentve ezáltal a
kintlévőségeket.
A már eddig is jelentős nagyságrendű elnyert pályázati támogatás
mellett keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás
lehetőségét mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában a külső források bővítése érdekében. A rendelkezésre
álló saját források szűkössége miatt a beruházások területén meg kell
kísérelni a vállalkozói tőke még erőteljesebb bevonását a fejlesztésekbe.
2. A kiadások területén
Minden intézménynél illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a
legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi
előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és
pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi
juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet 84-90. §-aiban rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
A személyi juttatásoknál számolni kell az előző évi bérfejlesztések,
elrendelt létszámcsökkentések éves szintű költségkihatásaival valamint
a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A közalkalmazotti szférában béren
kívüli juttatás nem tervezhető. A munkakörhöz kötött bérlettérítések
külön tervezhetők. Részmunkaidő esetén az igénybe vehető juttatás
mértéke részarányosan csökken. További jogviszonyban, megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott részére béren kívüli juttatás nem adható.
A közalkalmazottak részére havi max. 6.000 Ft étkezési hozzájárulás
tervezhető.
A közoktatási területen az elfogadott finanszírozási koncepció alapján
kell tervezni a létszámot és a hozzá kapcsolódó bérelemeket.
Ugyanakkor a tervezésnél figyelembe kell venni azt az önkormányzati
célt, miszerint a működési hiányt el kell kerülni a költségvetésben.
A Képviselő-testület egyedi engedélyével nem rendelkező esetekben a
csoportlétszám 16 főnél alacsonyabb létszámmal nem tervezhető.
A köztisztviselőkre vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény előírásai alapján kell a cafetéria-rendszert kialakítani.
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A dologi kiadásokat a bázisadatok és szükségletek elemzésével, a
költségek
felmérésével
és
költségmegtakarítási
javaslatok
kidolgozásával kell megtervezni, külön kiemelve az önként vállalt
feladatok költségigényét. A vonatkozó rendeletek és szerződések
felülvizsgálata szükséges.
A működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átadásokat kizárólag
érvényes megállapodás birtokában lehet tervezni. Vizsgálni kell, hogy a
megállapodások mennyiben segítik elő illetve váltják ki az
Önkormányzat alapellátási kötelezettségét.
A szociálpolitikai juttatásokat kizárólag az 1993. évi III. törvényben, az
1997. évi XXXI. törvényben valamint e tárgyban alkotott helyi
rendeletben meghatározott jogcímenként kell tervezni.
A felhalmozási kiadásokat feladatonként csak jogilag rendezett,
tételesen kimutatott, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott
feladatokra – figyelembe véve a várható működési kiadásokat is – lehet
tervezni a bevonható források számbavétele mellett. Amely
beruházásnak az aktiválását követően folyamatos működési költsége
várható, azt külön jelezni kell. Adott feladatra tervezett keretösszegnek
tartalmaznia kell valamennyi aktiválható költség fedezetét.
A 2010. évről áthúzódó illetve a 2011. évben képződő, önkormányzati
tulajdonú lakás elidegenítésből származó bevételek felhasználását az e
tárgyban alkotott 42/1999. (VI. 18.) rendelet előírásai szerint kell
tervezni 2011-ben.
Igénybe kell venni a felhalmozási feladatok pályázati lehetőségeit. Azon
felhalmozási feladatokra, melyekre pályázati források vagy hitel
igénybevételi források kerülnek betervezésre, a már elnyert
támogatásról szóló megállapodás megkötését vagy a hitelszerződés
megkötését követően lehet a vállalkozási szerződéseket megkötni.
A bázisévben indított, elnyert pályázatok bevételeivel számolni kell oly
módon, hogy a kiadási oldalon az önrésszel emelt bruttó összeget kell
az adott feladatra betervezni. A tárgyévi pályázati lehetőségekkel élni
kell, de a költségvetésben kizárólag az önrész összegét kell
céltartalékként
tervezni.
Eredményes
pályázat
esetén
évközi
módosítással kerül sor az előirányzatok rendezésére.
3. Finanszírozási műveletek
A finanszírozási bevételek és kiadások szükségletét és jogcímeit a
meglévő szerződések ismeretében kell tervezni.
A likviditási egyensúly biztosítása érdekében a 2011. évre is meg kell
kötni a bankszámlavezető pénzintézettel a folyószámla-hitelkeret
szerződést. Működési forráshiányt nem lehet betervezni.
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A felújítási és beruházási feladatok megvalósításához a már megkötött
fejlesztési célú forrás igénybevételével lehet számolni.
A társasházak felújításához nyújtott önkormányzati visszatérítendő
támogatások esetében kizárólag az előző évekről áthúzódó fizetési
kötelezettségekkel illetve döntésekkel kell számolni.
Az
önkormányzati
tulajdonú
lakások
felújításából
adódó
kötelezettségekre
céltartalékot
kell
képezni,
ami
az
ingatlanértékesítésből befolyó összeg 2 %-a.
A Panel program végrehajtásához a Képviselő-testület több éves
elkötelezettségéről szóló döntése alapján a tárgyévre ütemezett forrást
biztosítani kell.
Az általános célú gazdálkodási tartalék, a választókerületek
céltartalékának mértéke nem lehet kevesebb, mint a 2010. évi eredeti
előirányzat 50 %-a.
A szociális célú tartalék mértéke a költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra.
A bizottságok hatáskörébe utalt általános célú gazdálkodási
tartalékkeret felhasználásának további szabályait a költségvetésről
szóló rendelet rögzíti.
Az azonnali karbantartásokra, vis maior esetekre, a bírósági
határozatok alapján történő kifizetésekre képzett céltartalék, a
válságkezelés
céltartaléka
a
költségvetési
rendeletben
kerül
meghatározásra.
A válság hatásainak előre nem látható kihatásaira működési tartalék
létrehozása szükséges. A felhasználás szabályait a 2011. évi
költségvetési rendeletben kell rögzíteni.
4. Egyebek
A többletszolgáltatásokat felül kell vizsgálni.
A végleges költségvetés elkészítéséig az alábbi feladatokat kell elvégezni:
- a költségvetés bevételi oldalát megalapozó önkormányzati rendeleteket
felül kell vizsgálni,
- figyelembe véve a jövő évi várható költségvetési hiányt, a 2011. évi
költségvetések egyeztetése során intézményenként és szakfeladatonként
felül kell vizsgálni a szükséges költségeket, ezzel biztosítva a 2011.
évben a működési egyensúlyt, továbbá az intézményhálózat
átszervezésével az elvégzendő feladatok racionalizálását is meg kell
valósítani.
II.
A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1)
bekezdésének valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1)
bekezdés a) pontjának előírása szerint készítse el az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.
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III.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített
költségvetési rendelettervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően
nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a rendelettervezet benyújtására: 2011. február 15.
(15 igen szavazat, 5 tartózkodás)
A napirend 5. pontja:
322/2010/12.21.
Javaslat a Laborcz Ferenc Általános Iskola főbejárati homlokzatán
dombormű elhelyezésére
Előadó: Fohsz Tivadar alpolgármester
14/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal és engedélyezi, hogy a Laborcz Ferenc
Általános Iskola 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. szám alatti,
önkormányzati tulajdonban álló főépületének homlokzatára az
intézmény elhelyezze a B. Laborcz Flóra által készített, 85 x 75 x 25 cm
nagyságú, szabálytalan körvonalú, domborművel kiegészített, feliratos
emléktáblát Laborcz Ferenc portréjával és az alábbi felirattal:
LABORCZ FERENC
SZOBRÁSZMŰVÉSZ /1908-1971/
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban
foglalt döntésről értesítse az intézmény vezetőjét.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 6. pontja:
1/2011/01.06.
Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározására
Előadó: Dr. Rúzsa Ágnes jegyző
15/2011. (I. 20.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében nyert
felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, 10. §
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(1) bekezdésében valamint a 35., 36., 38. §-aiban foglalt
rendelkezésekre, a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célokat az alábbiakban határozza meg:
1.) A szolgáltató jelleg előtérbe helyezése
- az ügyfélbarát, szolgáltató, gyors és méltányos, ugyanakkor jogszerű
és szakszerű, kulturált ügyintézéssel, újabb korszerű igazgatási
eljárások, megoldások kidolgozásával, bevezetésével és használatával,
- az állampolgári tájékoztatás, felvilágosítás javításával.
2.) A hatósági ügyvitel fejlesztése
- részrehajlás nélküli, a lehető leggyorsabb, költségkímélő és
tisztességes ügyintézői munkával, az ügyféli jogok gyakorlásának
segítésével,
- munka- és igazgatásszervezéssel,
- az eredményesség növelésével (szigorú, ugyanakkor méltányos
jogalkalmazás),
- a hátralékok csökkentésével.
3.) A működés szervezettségének és szabályozottságának
hatékonyabbá tétele
- az irányítás és a vezetés, a koordináció és az együttműködés
javításával,
- sikeres személyzeti politikával, az emberi erőforrásokkal való jó
gazdálkodással (kiválasztás, továbbképzés, feladat-meghatározás,
számonkérés, ellenőrzés).
4.) Hozzájárulás az Önkormányzat 2011. évi költségvetése sikeres
teljesítéséhez
- a bevételi terv teljesítésével,
- a saját bevételek növelése az adóbehajtás valamint az adóellenőrzés
hatékony végzésével, pályázati források megszerzésével.
5.) A 2011. évi országos népszámlálás sikeres lebonyolítása.
Felelős:
Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 8. pontja:
4/2011/01.06.
Javaslat a Budapest, XVII. kerület Kis utca 3. szám alatti (hrsz.:
121047/22/A/3) 59 m² alapterületű, földszinti, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására
Előadó: Horváth Tamás alpolgármester
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16/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVII. kerület
121047/22/A/3 helyrajzi szám alatti, természetben a Budapest, XVII.
kerület Kis u. 3. szám alatt található, földszinti, 59 m² alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiséget 2011. január 1. napjától 2011.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja a
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 5. régió részére raktározás
céljára.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott
helyiség bérleti díja alapbérleti díjból valamint közüzemi és egyéb
költségekből áll; a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 5.
régiónak az alapbérleti díjat nem kell megfizetnie, a közüzemi és egyéb
költségeket az általa bérelt helyiség tekintetében kell megtérítenie.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban
foglalt döntéseinek végrehajtása érdekében a szükséges szerződést írja
alá.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a bérleti szerződés megkötésére: 2011. február 28.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
6/2011/01.06.
Javaslat „Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek
európai éve 2011.” program helyi megvalósítására
Előadó: Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő
17/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az aktív
polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve 2011.
Magyarország Nemzeti Programjának helyi szintű megvalósításában.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt döntésének végrehajtása
érdekében tagjai közül a koordinációs feladatok ellátásával a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdés d)
pontja alapján az alábbi képviselőket bízza meg:
Dunai Mónika,
Rózsahegyi Péter,
Szabó Tiborné.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal
(20 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 10. pontja:
8/2011/01.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a 2011. évi Keresztúr Nevű Települések
XII. Nemzetközi Találkozója Rákosmentén történő megrendezésének
finanszírozásához
Előadó: Riz Levente polgármester
18/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Európai Unió
által meghirdetett „Európa a polgárokért 2007-2013” című program
„Testvérvárosi találkozók” elnevezésű közvetlen brüsszeli benyújtású
pályázati felhívására a Keresztúr Nevű Települések XII. Nemzetközi
Találkozója megrendezésének támogatására.
2.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt döntésének megfelelően gondoskodjon a pályázat elkészítéséről
és határidőre történő benyújtásáról.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2011. február 1.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 11. pontja:
11/2011/01.18 Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezet
véleményezése
Előadó: Riz Levente polgármester
19/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat
osztottan
megillető
bevételek
2011.
évi
megosztásáról szóló rendelettervezetet – mivel az hosszú távon
negatívan hat a kerület felzárkózására és fejlődésére – nem támogatja.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban
foglalt döntéséről tájékoztassa Tarlós István főpolgármestert.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a főpolgármester értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
(20 igen szavazat, egyhangú)
20/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. adóév tekintetében
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hozzájárul ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót a Fővárosi
Önkormányzat vesse ki Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata helyett.
2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban
foglalt döntéséről tájékoztassa Tarlós István főpolgármestert.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a főpolgármester értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 12. pontja:
12/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
„Ültess egy fát gyermekednek!” programjának elfogadására
Előadó: Riz Levente polgármester
21/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest, XVII. kerület Rákosmente
zöldterület-fejlesztése céljából a lakókörnyezet parkosítása, a
zöldfelületek bővítése, gondozása érdekében meghirdeti Rákosmente
Önkormányzatának „Ültess egy fát gyermekednek!” elnevezésű
programját. A 2011. január 1-jével kezdődő program célja, hogy a
születendő kerületi újszülöttek (évente kb. 700-800 fő) családjai – az
Önkormányzat támogatásával – saját fát ültessenek gyermekük
érkezésének örömére.
2.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyetértésével
dolgozza ki a program részletes megvalósítási tervét, ütemezését és
eljárási rendjét, határozza meg a faültetés közösségi helyszíneit,
gondoskodjon a program végrehajtásáról, és ennek érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
3.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 20112014. években az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében
évente legalább 8.000 E Ft-ot biztosít az 1. pontban foglalt döntés
alapján meghirdetett program megvalósítására.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: a 2. pontban foglaltak kidolgozására illetve meghatározására:
2011. március 31., a fedezet biztosítására: az Önkormányzat
mindenkori éves költségvetésének elfogadása, a végrehajtásra:
folyamatos
(20 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 13. pontja:
13/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatások elnyerése érdekében
Előadó: Riz Levente polgármester
22/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1.) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évre a rövid időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására 100 fő foglalkoztatása érdekében
pályázatot nyújt be az illetékes munkaügyi központhoz, melyben a
közfoglalkoztatással kapcsolatosan a 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez (dologi
kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is megigényli.
2.) A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2011.
évi
költségvetésében
a
rövid
időtartamú
közfoglalkoztatás
lebonyolítására önrészként 2.054 eFt előirányzatot biztosít.
3.)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évre a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására 32 fő foglalkoztatása érdekében
pályázatot nyújt be az illetékes munkaügyi központhoz, melyben a
közfoglalkoztatással kapcsolatosan a 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet adta keretek között a közvetlen költségekhez (dologi
kiadásokhoz) kapcsolódó támogatást is megigényli.
4.) A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 3./
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében az Önkormányzat 2011.
évi
költségvetésében
a
hosszú
időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatására önrészként 12.142 eFt előirányzatot biztosít.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontokban
foglalt döntései alapján az Önkormányzat nevében nyújtsa be a
pályázatokat.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázatok benyújtására: a döntést követő 15
napon belül
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 14. pontja:
9/2011/01.18. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a Budapest XVII. kerület, 138678 helyrajzi szám alatt felvett
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló, 339/2009.
(VI. 18.) Kt. határozatban foglaltak megerősítésére
Előadó: Riz Levente polgármester
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23/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete – megerősítve a 339/2009. (VI. 18.) Kt.
határozatában foglaltakat – úgy dönt, hogy 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. § (4) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében
meghatározott helyi közutak fenntartása kötelezően ellátandó feladat
ellátásának elősegítése érdekében, útfenntartás céljából ingyenesen
adja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
tulajdonába a Budapest XVII. kerület, külterület 138678 helyrajzi
számon felvett, 1643 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlant.
2)
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata vállalja az 1) pontban meghatározott
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával összefüggésben
és érdekében felmerülő költségek – amennyiben szükséges, úgy ebbe
beleértendő a művelési ág megváltoztatásának költsége is –
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
Zrt-hez: 2011. január 31.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
14/2011/01.19. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat pályázatok benyújtására a Pesti út 27. és 29. szám alatt
található Garzonházak liftszerkezeteinek felújítására
Előadó: Riz Levente polgármester
24/2011. (I. 20.) Kt. határozat
1/a) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fővárosi
Közgyűlés által a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható
támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló, többször
módosított 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján önkormányzati
tulajdonú lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett
pályázati kiírásra a Pesti út 27. szám alatt található Garzonház 1 db
liftszerkezetének felújítására.
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1/b) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fővárosi
Közgyűlés által a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható
támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló, többször
módosított 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján önkormányzati
tulajdonú lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett
pályázati kiírásra a Pesti út 29. szám alatt található Garzonház 1 db
liftszerkezetének felújítására.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt
döntésének
megfelelően
gondoskodjon
a
pályázatok
elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban
megjelölt pályázatokhoz összesen 20 millió Ft önrészt biztosít az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében.
Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására: 2011. január 28.; az
önrész biztosítására: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet elfogadása
(20 igen szavazat, egyhangú)
K. m. f.
Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Riz Levente s.k.
polgármester
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