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Készítették:

Biacsi Gábor, Horváthné Pécz Renáta, Mucsi Mária és Vajda Edit, a
Képviselő-testületi Csoport munkatársai

Az ülés levezető elnöke: Horváth Tamás polgármester.
Horváth Tamás levezető elnök: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a
Képviselő-testület tagjait és kedves vendégeinket! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülésén
jelen van 20 fő képviselő, dr. Fachet Gergő képviselő úr jelezte távolmaradását. A testület
határozatképes, az ülést 9 óra 6 perckor megnyitom. Elsőként szavazásra bocsátom a
93/2020/09.16. számú „Javaslat a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve
gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló
48/2010.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet és az önkormányzati intézmények étkezési
normáinak módosítására” tárgyú rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés napirendre vételét a
rendeletalkotási javaslatok sorába, a tárgyalási sorrendben harmadikként, minősített többséggel
dönthetünk.
173/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést – a rendeletalkotási javaslatok sorába - a
tárgyalási sorrendben harmadikként:
93/2020/09. 16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti
alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010.(XII.20.)
sz. önkormányzati rendelet és az önkormányzati intézmények étkezési normáinak
módosítására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
Horváth Tamás levezető elnök: szavazásra bocsátom a 94/2020/09.16. számú „Javaslat a
„Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntési
javaslat véleményezésére” tárgyú, zárt ülésen tárgyalandó rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztés napirendre vételét a határozati javaslatok sorába, a tárgyalási sorrendben másodikként,
minősített többséggel dönthetünk.
174/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felveszi napirendjére az alábbi előterjesztést – a határozati javaslatok sorába – a tárgyalási
sorrendben másodikként:
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94/2020/09. 16. Zárt ülésen tárgyalandó, Rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztés
Javaslat a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére
vonatkozó döntési javaslat véleményezésére
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
Horváth Tamás levezető elnök: szavazásra bocsátom a napirendi javaslatot, melynek
elfogadáshoz egyszerű többség szükséges.
175/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2020.
(IX. 17.) Kt. határozat és a 174/2020. (IX. 17.) Kt. határozat figyelembevételével napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Rendeletalkotási javaslatok:
1./ 85/2020/09.10.
Javaslat Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a jogosulatlan közterület elkerítések
rendezése céljából
Előadó: Horváth Tamás polgármester
2./ 88/2020/09.10.
Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
3./ 89/2020/09.10.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelete módosítására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
4./ 93/2020/09. 16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást
biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010.(XII.20.) sz. önkormányzati
rendelet és az önkormányzati intézmények étkezési normáinak módosítására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
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Határozathozatalt igénylő előterjesztések:
5./ 80/2020/09.10.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által finanszírozott tűzijátékhasználatról
Előadó: Környei Balázs András önkormányzati képviselő
6./ 83/2020/09.10.
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
7./ 84/2020/09.10.
Javaslat hozzájárulás megadására a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Csibe Bölcsőde, Napraforgó
Bölcsőde és a Kippkopp Bölcsőde tagintézményei szolgáltatási körének időszakos
gyermekfelügyelet szolgáltatással való bővítéséhez
Előadó: Horváth Tamás polgármester
8./ 91/2020/09.10.
Javaslat a Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok hivatalos elnevezésére
Előadó: Horváth Tamás polgármester
9./ 92/2020/09.10.
Javaslat a 127592/25 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatba adására a Magyar Gyeplabda
Szakszövetség részére
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
10./ 94/2020/09. 16. Zárt ülésen tárgyalandó, Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó
döntési javaslat véleményezésére
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
Beszámolók:
11./ 81/2020/09.10.
A Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a 2020. év II. negyedévében átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Szabó Tiborné, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
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12./ 82/2020/09.10.
A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2020. év II. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
13./ 86/2020/09.10.
Beszámoló a 2020. év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Horváth Tamás polgármester
14./ 87/2020/09.10.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2020. év II. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Horváth Tamás polgármester
15./ 90/2020/09.10.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2020. év II. negyedévi döntéseiről
Előadó: Horváth Tamás polgármester
(20 igen szavazat, egyhangú)
Horváth Tamás levezető elnök: javaslom, hogy a Képviselő-testület a 91/2020/09.10. számú
előterjesztést a rendeletalkotási javaslatokat megelőzően, első napirendi pontként tárgyalja meg. A
sorrend módosítására vonatkozó javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
176/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét megváltoztatja, a 91/2020/09.10.
számú előterjesztést a rendeletalkotási javaslatokat megelőzően, első napirendi pontként
tárgyalja meg.
(19 igen, 1 nem szavazat)
Horváth Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló
következik. 2020. augusztus 27-én ülésezett utoljára a képviselő-testület, az eltelt időszakról
szeretnék beszámolni. Kezdeném a két nappal ezelőtti ünnepségünkkel, a bokrétaavatóval, amely a
Rákosmenti Sport és Rendezvénycsarnok avatóünnepsége volt. Az épület szerkezetkész
állapotában elérte a 14 méter 22 centiméter magasságát és ezt a hagyományok szerint illik
megünnepelni. Ezt meg is tettük. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Sárfalvi Péter helyettes
államtitkár úr, Dunai Mónika országgyűlési képviselő illetve a Képviselő-testület tagjai közül is
sokakat köszönthettem a helyszínen. Amint Önök is tudják, a Sport- és Rendezvénycsarnok
megépítésével a kerületben élők több évtizedes álma válik valóra. Nemsokára megkezdődnek a
belső munkálatok, s a jövő őszre elkészülő komplexum nemcsak a helyi, hanem a régió
sportéletének is a központja lehet, egyúttal nagyobb közösségi rendezvényeket is meg tudunk
rendezni ebben az épületben. Még egy gondolat, amely jó ideje már nem csak engem, de sokakat
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foglalkoztatott. Levelek és megkeresések, személyes találkozások során számtalan alkalommal
hangzott el kerületünk lakói részéről, hogy miképpen tudnánk méltóképpen adózni Riz Levente
polgármesterünk emlékének. Nos, a jelen ülés egyik előterjesztése a 91/2020-as pontosan erről szól.
Egy javaslatról, mely szerint Rákosmente Képviselő-testülete az épülőfélben lévő új Sport- és
Rendezvénycsarnokot a városért, a lakóiért haláláig fáradhatatlanul dolgozó néhai
polgármesterünkről, Riz Leventéről nevezze el. Erről majd bővebben fogunk szólni az előterjesztés
tárgyalásakor. Szeretnék még beszámolni Önöknek oktatási és nevelési intézmények felújításáról.
Tovább folytattuk a felújítási munkákat, elsőként a Gólyafészek Bölcsődében és a Csicsergő
Óvodában. Szeptember elejére elkészült a Gólyafészek Bölcsőde teraszán az új, öntött
gumiburkolat a bölcsőde dolgozóinak igénye alapján a gyermekek fejlesztését szolgáló
felfestésekkel. Befejeződött az intézmény homlokzati hőszigetelése, sőt hőszigetelő rendszert
kapott a rákosmenti Csicsergő Óvoda is. A munkálatok összesen mintegy 40 millió forintba
kerültek. Egy másik örömhír, pingpong park készült a Gregor iskolában. Köszönjük Halász Dezső
képviselő úrnak is a támogatását, hiszen Ő volt ennek az egyik motorja, de köszönjük a
Tankerületnek is, hiszen a Tankerület is jelentős összeggel járult hozzá, valamint az ott
dolgozóknak, hiszen társadalmi munkában is rengeteg munka készült el. Az eddig kihasználatlan
udvarrészen hoztunk létre egy új közösségi teret kültéri pingpong asztalokkal, amit személyesen
magam is kipróbáltam, bár nem voltam nagyon sikeres, de gyakorlással lehet ezt fejleszteni.
Mindenkinek ajánlom, aki Képviselő Úrral egyeztet, ő szívesen tart egy kis bemutatót vagy edzést.
Mint említettem, a fejlesztés az iskolai közösség és a szülők összefogásának köszönhetően is
valósult meg, hiszen az alapítvány közel másfél millió forintot gyűjtött össze és tett bele ebbe a
beruházásba. Nagyon köszönjük mindenkinek, köszönjük egy apukának, aki vállalkozóként is sokat
segített ebben a fejlesztésben. Az Edző téri fejlesztő iskola, amiről kell még, hogy beszéljünk, hiszen
eddig átmenetileg a Százszorszép Óvodának adott helyett az Edző téren elhelyezkedett, volt
idősklubunk a Peregi utcában. Most már átadtuk a Százszorszép Óvoda felújított részét, így
megkezdődhetett a kiköltözés az Edző térről. A jövő héten szeretnénk a Gyurkovics iskolának, a
Tankerületnek átadni az épületet úgy, ahogy a testület döntött erről. Bízom abban, hogy a
Gyurkovics iskolába járó gyermekek szülei is nagyon fognak majd örülni, hiszen rendeződik a
gyermekeik helyzete. Végezetül két közelgő, sokakat érintő eseményre szeretném felhívni a
figyelmet. A hétvégén lakossági konténeres építésitörmelék-gyűjtés lesz, hiszen szívügyen az, hogy
mindent megtegyünk a környezetünk tisztántartásáért. Éppen ezért az önkormányzat ismét
ingyenes lakossági konténeres építésitörmelék-gyűjtést szervez Rákosmentén szeptember 19-én a
kijelölt helyszíneken, amelyek 10-16 óráig tartanak nyitva, szabadtéren van, tehát a nyitvatartás csak
látens. A Hírhozóban megjelentek a helyszínek. Kérünk szépen mindenkit, hogy oda vigye el a kis
mennyiségű sittet. Nagy tömegben nem tudunk fogadni, a konténereket folyamatosan cseréljük
majd, amíg igény lesz rá. Kérem szépen, hogy ebben az akcióban csak építési törmeléket hozzon
mindenki. A másik esemény a lombzsák-osztás, amit a Hírhozóban már sokan láttak. Képviselőink
megkezdik az idei lombzsák-osztást, ahhoz, hogy az őszi lombokat megfelelően tudjuk kezelni.
Kérek szépen mindenkit arra, hogy az osztások helyszínén a járványügyi szabályoknak megfelelően
jelenjenek meg. Mindenkitől kérjük, viseljen maszkot, fertőtlenítőszert biztosítunk, de
képviselőinkkel úgy beszéltük meg, hogy számos esetben vagy személyesen kihordják vagy szabad
téren osztanak. Az időjárás úgy tűnik, kedvezni fog a zsákosztásnak, lehetőleg szabad téren
végezzük el ezt a tevékenységet. Köszönöm a figyelmüket, ennyit szerettem volna a
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beszámolómban elmondani. Megkérném Horváth Lajos rendőrkapitány urat, hogy a közbiztonsági
beszámolóját tartsa meg.
Horváth Lajos rendőrkapitány: tisztelt Polgármester Úr, Hölgyeim, Uraim! Köszönöm szépen a
lehetőséget, hogy ismét itt lehetek Önökkel és megszólalhatok, beszámolhatok a közbiztonság
helyzetéről. Ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy Rákosmentén a
helyzet változatlan, legalábbis a közbiztonság terén, mert egyébként nagyon sok minden történt.
De kicsit cizelláljuk ki. Bűnügyi szakterületről egy érdekességről számolnék be Önöknek, mégpedig
arról, hogy a Mezőőrség jelzése alapján rendőreink egy hurokkal orvvadászó „úriembert” tudtak
elfogni. Ez számomra is érdekes volt, korábban nem tapasztaltam ilyet, a kerületünkben pláne nem.
Korábbi munkahelyeimen is jellemző volt a számszeríjjal vagy a fegyverrel történő orvvadászat. Ez
a hurkos módszer elég régi, primitív időket idéz. Ennek a huroknak a kihelyezési helye a
Gyöngytyúk utca volt. Bűnügyi szakterületen nincs jelentősebb változás, ugyanazok a jellemző
bűncselekmények egyre kevesebb számban. Gépkocsit alig törnek fel, gépkocsit egyáltalán nem
lopnak, illetőleg a betörések száma is csökkent. Rendészeti szakterületen az előző értekezletünkön
beszámolt Önöknek a helyettesem arról, hogy 13 iskolánál tervezzük a jelenlétet. Ez meg is valósult,
támogatni tudtuk az iskolakezdést, jelen pillanatban 2 iskolánál tartjuk még fenn a reggeli rendőri
jelenlétet. Bízom benne, hogy ez elegendő. A többi iskolánál is alkalomszerűen megjelenünk.
Kérem Önöket, hogy ha mégis valahonnan problémát jeleznének Önök felé, akkor szóljanak,
módosítani fogunk a tervünkön. Nagyon fontos projektnek tekintettem, első beszámolómnál is
megemlítettem, hogy az illegális hulladéklerakással szemben fel fogunk aktívabban lépni, mint eddig
tettük vagy amennyire sikeresek voltunk. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal együttműködve 3
sikeres akcióról tudok most már beszámolni. Itt érdekesség, hogy két esetben kínai állampolgár volt
az elkövető, mindkettőt 80 ezer forintos bírsággal illettük, illetve egy magyar hulladékelszállító
vállalkozó volt, aki azt állította nekünk, hogy mire odaért a lerakó telephez, addigra az bezárt, ezért
úgy gondolta, hogy az erdőbe, ahol már egyébként is volt szemét lerakva, leteheti ő is a hulladékát.
Szintén 80 ezerrel díjaztuk az ő ötletét. A gyalogos járőrszolgálat fejlesztésére törekszünk,
igyekszem a belváros, Rákosmente belvárosa gyalogos járőr jelenlétének biztosítása mellett más
területeken is a kollégáimat arra ösztönözni, hogy gépjárműves szolgálatukat megszakítva szálljanak
ki és bizonyos területeken töltsenek el 10-15 percet gyalogos szolgálatban. Az állampolgárok
könnyebben elérik a rendőrt, meg tudják szólítani, el tudják neki a problémájukat mondani. Kérném
Önöket, hogy amennyiben a koronavírus helyzettel kapcsolatban bármilyen észlelésük, jelzésük
van, amely, úgy ítélik meg, hogy a rendőrség hatáskörébe tartozik, akkor bátran hívjanak vagy
írjanak. Rendelkezésükre áll az összes elérhetőségem. Illetve egy kérdéssel szeretnék élni a
szeptember 19-ei konténeres sittszállítással kapcsolatban. Csak helyi lakosok helyezhetnek el sittet
és lesz-e arra igény, hogy az ellenőrzésbe besegítsünk? Egyébiránt köszönöm szépen, befejeztem,
amennyiben van kérdés állok rendelkezésre.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük szépen Kapitány Úrnak a beszámolót. M. Tóth
Katalin képviselő asszony, parancsoljon.
M. Tóth Katalin képviselő: Tisztelt Kapitány Úr! A lakosság köszönetét szeretném Önnek
tolmácsolni. A múlt héten történt egy betörés az 525. téren, az Ön munkatársai 5 percen belül kint
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voltak és a vizsgálatot elkezdték. Azt gondolom, hogy nagyon eredményesen, de ezt Ön nálam
jobban tudja. Köszönjük a gyorsaságot, köszönjük azt, hogy ilyen alaposak voltak a munkatársai.
Ez köszönetként egyébként a facebookon is megjelent, maga az üzlet üzemeltetője tette ezt meg,
aminek nagyon örültünk. Nekem egy kérdésem lenne Önhöz. Telefonon kerestem Önt az ügyben,
hogy az 506-os utcánál több hete, de azt hiszem, már két hónapja is, van egy rendszám nélküli autó.
Van lakótárs, aki ezt nehezményezi, leveleket írt az önkormányzatnak és nekem is. Jogi választ
kapott is, ugyanakkor nem tudom, hogy lesz-e ennek valami eljárásrendje, hogy az az autó
elszállításra kerüljön. Köszönöm szépen a válaszát is.
Horváth Tamás levezető elnök: Lukoczki Károly képviselő úr, parancsoljon.
Lukoczki Károly képviselő: szeretettel köszöntök mindenkit. Én egy kéréssel fordulnék
Rendőrkapitány úrhoz. A Pesti út és a Berky Lili utca sarkán működik egy kis közért, közért jellegű
dolog, ami délután 5 órától átalakul kocsmává. Onnantól kezdve az ott italokat fogyasztó emberek
a közterületen végzik el a folyó ügyeiket és a lakosok ezt nagyon nehezen tűrik. Ahogy mennek fel
a Berky Lili utcában, mindig látnak ott valakit a fal mellett. Ha rá tudnának erre a dologra nézni,
hogy egy kis rend legyen, mert nagyon nem tetszik a lakóknak, ami ott folyik. Berky Lili utca és a
Pesti út sarkán van egy közért, vagy a Hegyalatti utca? Igen. Eggyel feljebb van a Berky Lili utca.
Köszönöm.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük. Kapitány Úr! Még két hozzászólás van, begyűjtjük
azt is vagy most kíván válaszolni? Rendben, akkor dr. Bényi Zsolt képviselő úr, parancsoljon.
dr. Bényi Zsolt képviselő: szeretettel köszöntök mindenkit. Kapitány Úrtól azt kérdezném, hogy
a maszkviseléssel kapcsolatos ellenőrzés esetleges szankcionálása kinek a hatáskörébe tartozik? Én
azt tapasztalom, hogy eddig senkinek. Bemegyek a kisboltba, ott van két eladó, egyiken sincsen
maszk, van egy másik vásárló, azon sincsen. Én meg úgy érzem magam, mint egy bohóc, hogy én
oda bementem, én védem őket, ők meg nem védenek engem. Javaslom, hogy ebbe tartozzon bele
az is, hogy szabályosan hordott maszk. Bocsánat, hogy erre kitérek, általános jelenség, hogy az
emberek az állukon, nyakukon hordják a maszkot. Azért kell szóba hoznom ezt, mert a testfelületet
letörli azon a területen, amit naponta legfeljebb egyszer-kétszer mos meg. Tehát a saját
szempontjából is óriási hiba. Kezet mosunk naponta hússzor, viszont a nyakunkat meg az állunkat
nem mossuk meg. Letörli azt és visszateszi a szájára. Mintha szándékosan egy olyan testfelületről
vinne be magának lehetőséget, amit egyébként nem tart olyan rendszerességgel tisztán. Köszönöm.
Horváth Tamás polgármester: Virág Mihály képviselő úr, parancsoljon.
Virág Mihály képviselő: Kapitány Úr! Az elmúlt héten, szombaton egy egész napos rendezvény
volt Rákoscsabán, a Nyárzáró Családi Nap címen. Itt szeretnék köszönetet mondani Önön
keresztül annak a rendőr kollégának, aki a közel 30 fokos melegben több órán keresztül a két
helyszínen megtartandó ünnepélyt keresztül szelő Péceli út igen nagy forgalmát teljes mértékben
karbantartotta és biztonságosan tudtunk órákon át ide-oda közlekedni. Köszönet érte.
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Horváth Tamás polgármester: parancsoljon Kapitány Úr.
Horváth Lajos rendőrkapitány: nagyon szépen köszönöm, a dicsérő szavakat mindenféleképp.
A kérdésekre válaszolva: úgy, ahogy megígértem Képviselő Asszonynak, hétfői munkanapomon
már neki is futottam ennek a kérdésnek a rendészeti osztályvezetőmmel, kimentek a kollégáim,
megállapították, hogy mi a helyes eljárásrend. A közterület-felügyelet segítségével tudunk eljárni
annak kapcsán, hogy az az autó elszállításra kerüljön. Se bűncselekmény, se más jellegű rendőrségi
hatáskörbe tartozó lehetőség egyelőre nincsen. Nem mondom, hogy később sem lesz. Most
egyelőre megkapta. Sajnos csak az autóra tudjuk feltenni az értesítést, hogy a tulajdonos szállítsa el
onnan, mert nem jó helyen várakozik. Kb. 1 hét és el fogjuk onnan vitetni, akár ő elviszi, akár mi.
Tisztelettel ennyit tudnék ennek a Peugeot-nak az életében segíteni. A közért környékét
természetesen rendbe fogjuk tenni, ezért vagyunk. Köszönöm szépen a jelzést, fogjuk intézni. A
maszkhasználattal kapcsolatban pedig miniszterelnök úr éppen a belügyminiszter urat szólította fel
arra, hogy keményebben lépjenek fel a maszkhasználat megszegésével kapcsolatban. Ennek a
kérésnek, utasításnak természetesen mi is eleget fogunk tenni. Ebben a tekintetben is
megköszönöm, hogyha jelzéssel élnek. Mindenhová nem tudok minden nap minden órájában
rendőrt küldeni, de ha vannak ilyen helyek, ahol renitensek az alkalmazottak, dolgozók, oda be
fogunk menni és figyelmeztetni fogjuk a kötelességükre őket első körben. Majd aztán természetesen
a lehetőségünk nyitva van arra is, hogy bírságot szabjunk ki.
Horváth Tamás polgármester: köszönjük szépen a válaszokat. Kapitány Úrnak még annyit
mondanék, hogy csak kerületiek hozhatnak a konténerekbe sittet és természetesen köszönjük, ha
tudnának segíteni. A közterület-felügyelőink kint lesznek, de ha valami olyan helyzet adódik, akkor
megköszönjük a segítséget, ha lehetséges.
Horváth Lajos rendőrkapitány: köszönöm szépen, felkészülünk rá és segítünk.
Horváth Tamás levezető elnök: megkezdjük a napirendek tárgyalását.
A napirend 8. pontja:
91/2020/09.10.
Javaslat a Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok hivatalos elnevezésére
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: elsőként a 91/2020/09.10. előterjesztést tárgyaljuk meg, amely
javaslat a Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok hivatalos elnevezésére. Külön köszöntöm a
körünkben megjelent Ivanov-Riz Barbarát, Riz Benedeket és Riz Ádámot, akik megtiszteltek a
jelenlétükkel. Mint ahogy azt a bevezetőmben is mondtam; nagyon sok megkeresés érkezett az
Önkormányzathoz, hozzám is személyesen, de mi mindannyian törtük a fejünket, hogy
polgármester úrnak méltó emléket tudjunk állítani. Miután a sportcsarnok volt a szíve ügye, közel
10 évet harcolt érte, hogy elérhessük azt a célt, hogy itt épülhessen egy sportcsarnok. Úgy
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gondolom, hogy ez a javaslat méltó polgármesterünk emlékének állítására. Kérem Önöket, hogy
támogassák. Mielőtt a vitát megnyitom, Környei Balázs úr ügyrendi javaslatot kíván tenni.
Környei Balázs András képviselő, ügyrendi: egy kiegészítő indítványt szeretnénk tenni és ezt
most szeretném Önöknek benyújtani. Maga a kiegészítő indítvány két határozati javaslatot
tartalmaz. Az egyik határozati javaslat, hogy a Sport- és Rendezvénycsarnokot Zavadszky Gáborról
nevezzük el. A másik határozati javaslat pedig, hogy az eredeti nevet megtartva a Rákosmenti Sportés Rendezvénycsarnokot Rákosmenti Sport– és Rendezvényközpontnak nevezzük el.
Horváth Tamás levezető elnök: a vitát megnyitom. Vaskó Mária képviselő asszony,
parancsoljon!
Vaskó Mária képviselő: elöljáróban szeretném elmondani azt, hogy miért fogok tartózkodni a
szavazásnál. Mindamellett, hogy maximálisan elismerem a volt polgármester úr érdemeit és számos
ember elismeri még a kerületben rajtam kívül, viszont úgy gondolom, hogy nem szerencsés
elnevezni politikusról egy sportcsarnokot. Mindenképpen figyelembe kellene venni azt is, ha ezt
nemzetközi célra próbáljuk majd használni, a többi kerületnek is próbálunk majd helyet engedni a
különböző avatókra, akkor a környékbeli kerületek biztos, hogy hamarabb idetalálnak, ha tudják,
hogy a Rákosmenti Sportcsarnokról van szó, minthogy egy politikusról elnevezett sportcsarnokról.
Az én fiataljaim, akik a mi alapszervezetünkben vannak, Riz Levente polgármester urat
mindenféleképpen a bicikliúttal kapcsolatban tudják összekötni a koruk okán. Maximálisan 20
évesek és nekik mindenképpen polgármester úr neve a sporthoz kötődik, a kerékpárúthoz. De az,
hogy a sportcsarnokhoz, az nekik nem fog mondani semmit és az elkövetkezendő nemzedéknek
se igen fog mondani semmit. Mindenféleképp szerencsésebb lenne, ha Rákosmenti Sportcsarnok
lenne a neve, mert akkor a környező kerületek is tudják, hogy hova kell jönniük.
Horváth Tamás levezető elnök: M. Tóth Katalin képviselő asszony, parancsoljon!
M. Tóth Katalin képviselő: választókörzetem lakosságának a véleményét szeretném közvetíteni.
Egy kisebb fajta közvéleménykutatás ott is történt, és az Akadémia-telep és Madárdomb lakossága
úgy véli, hogy méltóbb személyt Riz Leventétől nem tudnánk javasolni. Úgyhogy szeretném,
hogyha az ellenzék ilyen ürüggyel nem jönne, hogy nem találnak ide a sportolók, mert általában
ahova megyünk, oda címre szoktunk menni, nem pedig valaminek a nevére. Egy kicsit
felháborítónak is tartom és méltatlannak ezt a fajta alátámasztást. Én mindenféleképpen szeretném,
ha Riz Levente polgármester úrról neveznénk az épületet. Bocsánat, kicsit meg is hatódtam, mert
tényleg nagyon méltatlannak tartom ezt az egészet.
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Fenke Ferenc képviselő úr, parancsoljon!
dr. Fenke Ferenc képviselő: én Vaskó Máriától szeretném megkérdezni, hogy a Georges
Pompidou név, úgyis, mint politikus, mond-e neki valamit? Illetve a Georges Pompidouról
elnevezett párizsi sport- és rendezvénycsarnok mond-e valamit?
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Horváth Tamás levezető elnök: dr. Füzesi Péter alpolgármester úr, parancsoljon!
dr. Füzesi Péter alpolgármester: én azt gondolom, hogy Riz Levente polgármester úr városépítő
munkássága és a sport iránti elkötelezettsége az egy egységet alkotott, hiszen, ha visszanézzük az ő
tevékenységét, közéleti megjelenéseit, akkor láthatjuk azt, hogy ő aktívan futott, kosarazott,
focizott, kerékpározott valamint fitnesz parkokat és kerékpárutakat is épített a kerületben. Azt is
tudjuk, hogy az ő nevéhez fűződik leginkább e csarnok megépülésének a lehetősége, én ezért ezt
kisstílű politikai játszadozásnak találom, hogy egy ilyen nagy kaliberű sportoló és politikus egyben,
vagy politikus és sportolólóról ne nevezhetnénk-e el rendezvényközpontot. Köszönöm szépen dr.
Fenke Ferenc főorvos úrnak is, hogy említette ezt a példát. Hiszen ez tényleg csak egy ilyen kis
politikai kifogás, és nagyon méltatlan Riz Levente emlékéhez. Ezért kérem, hogy még egyszer
gondolják át az ellenzéki képviselők, hogy érdemes-e ebbe a játékba belemenniük, mert én úgy
gondolom, hogy sem itt ezen a képviselő-testületi ülésen nem fognak vele nyerni, és azt gondolom,
hogy ez politikai hasznot sem fog hozni Önöknek.
Horváth Tamás levezető elnök: Környei Balázs András képviselő úr, parancsoljon!
Környei Balázs András képviselő: szerintem abban nagyjából konszenzus van, hogy Riz Levente
nagyon sokat tett ennek a sportcsarnoknak a megépüléséért. Nem gondolom, hogy ezt kifogásolni
lehetne, hogy ő nem tett volna eleget és nagyon sokat ehhez. A kérdés az, hogy egyébként általában
sportcsarnokokat és stadionokat sportolókról szoktak elnevezni. Ezért már korábban is felmerült
az a javaslat, hogy kerületi díszpolgárunkról - Zavadszky Gáborról - nevezzük el, hiszen ő egy olyan
sportoló volt, akit politikai oldalaktól függetlenül mindenki támogatott. Mi azért gondoltuk, hogy
ezt a két javaslatot bevisszük a Képviselő-testület elé, mert egy konszenzust kellene létrehoznunk.
Ez a konszenzus vagy az, hogy a helyi jelleget megtartva, a lokálpatrióta vonalat megtartva
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpontnak nevezzük el, vagy a 2006 óta kerületi
díszpolgárunkról, a tragikus körülmények között elhunyt Zavadszky Gáborról, aki a Ferencvárosi
Torna Klub és az MTK Budapest sportolója is volt és minden szál a kerülethez köti. Ezért tettük
ezt a javaslatot és ezért gondoljuk azt, hogy konszenzusos javaslatot kéne hozni. A másik pedig,
hogy igazából más lehetőségünk nem volt, mert az, hogy ezeket a javaslatokat bevigyük a testület
elé, csak egy csatlakozó indítvány formájában tudtuk megtenni. Minket senki nem kérdezett meg,
hogy kiről nevezzük el a sportcsarnokot. Ezért javaslom, hogy egyrészt vegyük napirendre ezt a két
határozati javaslatot, másrészt először tárgyaljuk a II-es és III-as számmal jelölt határozati javaslatot
és utána szavazzunk arról, hogy Riz Leventéről nevezzük el a sportcsarnokot.
Horváth Tamás levezető elnök: Hernádi képviselő úr, parancsoljon!
Hernádi Gyula képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Először Fenke doktor úrnak a
kérdésével kapcsolatban hadd reagáljak annyit, hogy volt szerencsém járni a Pompidou
központban, úgyhogy nekem mond ez valamit. Azért azt tegyük hozzá, Georges Pompidou a
francia köztársaságnak volt az elnöke hosszú időn keresztül, más szint. Térjünk vissza az eredeti
dolgokhoz! – Én nem hallom, amit közben szólnak, úgyhogy attól csak azt hallják rosszabbul, amit
én mondok. – Nekem erről az a véleményem, hogy Riz Levente igenis megérdemli azt, hogy róla
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legyen elnevezve ez a létesítmény. Valószínű, hogy itt az ellenzéki hozzászólásokat próbálják
félreérteni vagy helyből félreértik. Én, ha úgy tetszik, és ezt ellenzéki képviselő szájából ritkán
hallják, hogy én az ő védelmében nem javaslom, hogy róla nevezzük el ezt a sportcsarnokot. Riz
Levente szimbolikus alakja volt a kerületnek. Engem - bár más politikai oldalhoz tartozom őszintén megrázott az ő tragikus halála. Az ő nevét, bármennyire is megérdemelné és bármennyire
is sokat tett a kerületért, hozzácsatolni egy olyan létesítményhez, ami egyébként is megosztja a
kerület lakosságát, mert valaki ennek nagyon örül, és nagyon sokan vannak, akik nem örülnek ennek
a létesítménynek. Miért kell megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezt esetleg egy későbbi rezsim,
rendszer, önkormányzat elkezdje átnevezgetni és Úttörő utcát csinálni belőle. Annyi mindenre
emlékszem én csak a saját életemből, hogy jött egy változás és mindenki azzal kezdte, hogy
átnevezte a régi emberekről elnevezett közterületeket és létesítményeket. Nem szeretném, hogyha
Riz Levente nevét meghurcolná egy későbbi rendszer. Nekem semmi bajom nem volt Leventével,
az emberi kapcsolatot, azt megtaláltuk, politikailag korrekten tudtunk egymással viselkedni. Most
is megismétlem; megérdemelné, hogy róla nevezzük el, de nem tartom célszerűnek. Ennyi az egész.
Horváth Tamás levezető elnök: Rózsahegyi képviselő úr, parancsoljon!
Rózsahegyi Péter képviselő: én nem jártam még a Pompidou központban, de Magyarországon
sok helyütt igen, ahol helyi kiválóságokról vannak elnevezve különböző olyan intézmények, amelyre
a helyi közösség, az adott település büszke. Azt már nem kell bizonygatni, hogy Leventének milyen
érdemei vannak ennek a sport- és rendezvényközpontnak a létrejöttében, viszont tavaly nagyjából
ilyenkor az elhunyta után bizony szerveztünk egy kerékpártúrát. Igen, a másik fő műve a kerékpárút,
amely mentén bizony elhelyeztünk egy táblát gesztusként, amelyen Riz Levente sétánynak, az
örökkévalóságba mutató jellel ellátott táblával neveztük el alkalmilag tiszteletből azt a helyet. Az
nem volt egy valódi névadás, az egy baráti emlékező gesztus akart lenni. Ennek a kerékpártúrának
most lesz a folytatása vagy ismétlése, de ez a kerékpárút ott húzódik, oda vezet, arra mutat, arra az
életműre, amely Levente esetében a sportcsarnokban teljesül ki, ha minden jól megy, és minden
kerületit szolgálni fog, az a helyszín. Én azt javaslom – hogy amiképpen az országban sokfelé szokás
–, olyan helyi kiválóságról, akinek ezt a munkáját illetően teljes a konszenzus a kerület egészében,
úgy látom, az ő nevét válasszuk ehhez a sportcsarnokhoz.
Horváth Tamás levezető elnök: Virág Mihály képviselő úr, parancsoljon!
Virág Mihály képviselő: Zavadszky Gábor a kerületünkben élt, a kisgyermekeit is a
rákoskeresztúri Kaszáló utcai óvodába hordta. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, hiszen a 120 éves
múlttal rendelkező RTK pályán nagyon sokszor megjelent és különös tekintettel az utánpótlást
kezelte. Tisztelettel felhívom az ellenzéki képviselők figyelmét arra, ha nem tudnák, hogy
Zavadszky Gáborról már elneveztek valamit, rögtön a halála után Zavadszky Gábor Utánpótlás
Egyesület nevet kapta az egyesület. Hatalmas tábla hirdeti a péceli úti pálya mellett. Rákoscsaba és
Rákosmente a legnagyobb szeretettel és szívvel egy csodálatos szobrot állított fel. Minden évben
január 6-át követő egy-két napon Gábor halálának a napjára emlékezve, néma gyertyagyújtás van
több száz részvétellel, rengeteg utánpótlás gyerek nagy tisztelettel adózva. Én úgy gondolom, hogy
Gábor emlékét Rákoscsabán a szívünkbe zártan őrizzük. Egyébként pedig Képviselő Asszonynak
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azt üzenném, hogy azért durva egy kerékpárutat elnevezni Riz Leventéről, mert a következő talán
már egy kutyasétáltató lesz. Én kikérem a nevében magamnak!
Horváth Tamás levezető elnök: Szabó Tiborné képviselő asszony, parancsoljon!
Szabó Tiborné képviselő: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon nehéz dolog
érzelem vagy meghatottság nélkül beszélni erről a kérdésről. Én úgy gondolom, hogy mindenki
számára egyértelmű, hogy Levente életútja, munkássága Rákoshegy illetve Rákosmente jövőjének,
fejlődésének volt a záloga. Rengeteg mindent tett értünk. Életének két nagy álma volt: az egyik a
sport- és rendezvénycsarnok, a másik pedig, hogy Rákosmentére kiérkezzen majd egyszer a metró.
Az egyiket már voltak szívesek megfúrni, az egyelőre elnapolódott, de szerencsére a
rendezvénycsarnok ötlete, gondolata támogatókra talált és ez megvalósul. Bízunk abban, hogy
jövőre a rákosmenti lakosoknak a megelégedésére és örömére fog szolgálni, mind a kulturális, mind
a sportrendezvények tekintetében. Én nagyon bízom Rákosmente lakóinak értékítéletében, a
szívében és látásának abban, hogy mi történik jelenleg is ebben a kerületben. Hernádi
képviselőtársam felvetése, hogy esetleg más beállítottságú kerületvezetés fog akkor kialakulni,
remélem, hogy ez nem valósul meg. Ne ábrándozzon erről, azt kérem!
Horváth Tamás levezető elnök: Környei képviselő úr, parancsoljon!
Környei Balázs András képviselő: részemről, de szerintem az ellenzéki képviselők részéről is
abban biztosan konszenzus van, az 5 éves fővárosi moratóriumot figyelembe véve – 5 év után lehet
közterületet elnevezni bárkiről -, hogy a kerékpárutat Riz Leventéről kell elnevezni. Nem
gondolom, Virág képviselő úr, hogy ez méltatlan lenne Riz Leventéhez, hiszen maga a kerékpárút
is az ő kezdeményezésére épült meg. Nagyon sokan szeretik és használják ezt a kerékpárutat. Nem
gondolom, hogy a kerékpárutat méltatlan lenne Riz Leventéről elnevezni, hiszen azért a klasszikus
gyakorlat szerint közterületeket politikusokról szoktak elnevezni. Deák Ferenc tér vagy Kossuth
Lajos tér. Ők is politikusok voltak, vagy Széchenyi István tér, hogy csak a reformkor nagyjait
említsem. Igen, közterületeket politikusokról szoktak elnevezni. Sportlétesítményeket pedig
általában sportolókról szoktak elnevezni. Puskás Ferenc Stadion, vagy Illovszky Rudolf Stadion.
Ez egy klasszikus megosztás. Ezért javasoltuk, hogy vagy a helyi jellegen erősítve, tehát a
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpont, vagy egy sportolóról, aki ezer szállal kötődött a
kerülethez, nevezzük el ezt a sportcsarnokot. Nyilvánvalóan a Képviselő-testületnek szíve joga
eldönteni, hogy kiről nevezi el a sportcsarnokot, de mi úgy gondoljuk, hogy sportcsarnokot
általában sportolókról szoktak elnevezni.
Horváth Tamás levezető elnök: Hatvani Zoltán képviselő úr, parancsoljon!
Hatvani Zoltán képviselő: Jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a megjelenteket! Nem
nagyon akartam hozzászólni ehhez a témához, mert én azt gondoltam, hogy ez a kerület egészét
érintő olyan előterjesztés, amit mindenki jó szívvel fogad el. Sokan tudják, 10 csatát küzdöttünk
végig Leventével közösen. Egyet sajnos elvesztettünk, de 9-et megnyertünk. Sokat voltam vele, az
utcán mindig azt tapasztaltam, hogy ha valaki engem nem is fogad el, az én pártomat, jelöltségemet
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nem támogatja, Leventét akkor is támogatta, szerette és becsülte. Közvélemény-kutatást nem
csináltam éppen ezért Rákoskerten és Szárazhegyen, mert azt gondolom, hogy ez egy teljesen
evidens dolog, hogy egy sport- és rendezvényközpontot, egy kulturális központot
polgármesterünkről fogjuk elnevezni. Ami miatt viszont mégis szót kértem, hogy hangot adjak
annak, sajnálom Lukoczki Károlyt, az ellenzéki frakció vezetőjét. Szerintem nem nagyon tudja,
hogy most gombot nyomjon, vagy ne nyomjon. Felnézzen ránk, a szemünkbe nézzen, vagy ne.
Sajnálom Környei képviselőtársam miatt, aki abban a csapatban ül, azt a csapatot gyengíti, amelyiket
ő vezet. Környei képviselőtársam megint nem mond igazat, megint torzít vagy ferdít. Azt mondja,
hogy tájékoztatást nem kapott erről az elképzelésről. Ez nem igaz! Remélem, hogy Lukoczki Károly
frakcióvezető úr szót kér és elmondja, hogy Polgármester Úr a múlt héten összehívott egy
frakcióvezetői értekezletet, tájékoztatót, ahol az első napirendi pont az volt, hogy bejelentette, van
egy ilyen szándéka, a Képviselő-testület elé egy előterjesztéssel fog jönni. A bokrétaünnep kapcsán
is és a mai képviselő-testületi ülés kapcsán is. Akkor én azt láttam és tapasztaltam – de majd most
meghallgatom Lukoczki Károly frakcióvezető urat –, hogy teljes egyetértés van a frakcióvezetők
között ebben a kérdésben. Én úgy ültem ide erre a képviselő-testületi ülésre, hogy Levente családja
előtt büszkén, egyhangúlag fogjuk megszavazni azt, hogy ezt a rendezvényközpontot,
sportcsarnokot, kulturális központot – hiszen ez egy nagyon sokrétű, zöld csarnok lesz – a kerületet
együtt képviselve, mindannyian támogatni fogjuk. Szerintem szégyelljék magukat! A jobboldali,
kerületet vezető frakciónak pedig felhívom a figyelmét, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk azért,
hogy ez az erő, aki most megmutatta, hogy ebben a témában mennyire nem tud együttműködő
lenni, nehogy hatalomra kerüljön. Csatlakozom Szabó Tiborné képviselőtársamhoz, nagyon sokat
kell dolgoznunk, hogy nehogy ők kerüljenek hatalomra és nehogy elvegyék ennek a
rendezvényközpontnak a nevét.
Horváth Tamás levezető elnök: Lukoczki Károly ügyrendben nyomott gombot, parancsoljon!
Lukoczki Károly képviselő, ügyrendi: természetesen tájékoztattam a frakciót róla. Hatvani
képviselő úr, azt szeretném mondani, hogy az Önök szavazóin kívül több ezer olyan szavazó él itt
a kerületben, akik nem Önöket választották. Nekünk meg többen jelezték, hogy vannak ilyen
igények, amiket mi most beterjesztettünk a Képviselő-testület elé. Ne vegyék el a jogot azoktól az
emberektől, akik máshogy gondolkodnak, mint Önök. Ez egy nagyon fontos része a
demokráciának. Mi mások véleményét közvetítjük ide Önöknek. Volt ilyen kérés az emberek
részéről az elnevezésre: Zavadszky Gáborról vagy a Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpontról.
Nem ideológiai kérdést csinálunk ebből. Volt kisméretű közvélemény-kutatásnak nevezhető
felmérés, amiben az emberek egyik fele Riz Levente nevét, a másik fele pedig Rákosmenti Sportés Rendezvényközpont elnevezést javasolta. Mi azoknak az embereknek a véleményét is kell, hogy
tükrözzük, akik szavazók és nem Önökre szavaznak. Semmiféle olyan nincs ebben a dologban, ami
Riz Levente ügyét kisebbítené. Kéréseket közvetítünk Önök felé, amit a lakosságnak az a része
közvetít felénk, akik nem akarnak Önökkel szóba állni. Ez az előterjesztés-módosítás, ez erről szól
és ezt vegyék figyelembe.
Horváth Tamás levezető elnök: Vaskó Mária képviselő asszony, parancsoljon!
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Vaskó Mária képviselő: én pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy borzasztó ezt látni, hogy
már nem tudom hányadik alkalommal, mindig megpróbálják kiforgatni a szavakat. Egyetlen egy
szó sem szólt arról, hogy valaki nem ismerné el Riz Levente munkásságát. Abszolút nem erről van
szó, mindenki tiszteletben tartja az emlékét, abszolút nem vitatja a munkásságát. Önök állandóan
megpróbálják kiforgatni az ellenzék szavait. Egyszerűen csak az a felvetés, amit képviselőtársam is
mondott, hogy bennünket is megkerestek a lakosok. Megnézhetik, hogy a közvélemény kutatás
alapján a Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok elnevezés majdnem ugyanolyan arányban volt,
mint a Riz Levente Sport- és Rendezvénycsarnok elnevezés. A lakosság akarata szerint ez volt.
Ezért merészeltünk felszólalni, de úgy látszik, nem lehet, mert képviselőtársaink megpróbálják
egyfolytában az ellenzéket ledegradálni, és majd az El a kezekkel Rákosmente népszerű facebookos
portálon majd maximálisan kiforgatott szavakkal fogják a mi szavainkat visszaadni.
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Füzesi Péter alpolgármester úr, parancsoljon!
dr. Füzesi Péter alpolgármester: én ezzel nagyon nem értek egyet, hogy akkor kiről lehet mit
elnevezni, mit nem, hogy, meg stb. Akkor igazából ne nevezzünk el senkiről semmit, mert mindig
jön egy új csapat és akkor átnevezi. Felháborító ez a hozzáállás. Amúgy ez a közéletben teljes
járatlanságot mutat, hogy nehogy elnevezzünk valamit, mert majd akkor visszanevezzük, stb.
Inkább úgy fogalmazok, hogy szerintem nem megalapozott ez a gondolat. A másik meg, bár megint
francia példát hoztunk, de több nemzetközi példa is ismert, ahol politikusról van szó, aki annyit
tett az adott városért, településért, hogy elneveznek róla rendezvénycsarnokot vagy
sportközpontot. De akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy rendezvénycsarnok és akkor már
mondhatjuk nyugodtan legalább az Önök gondolkodásmódja szerint, 50 százalékban nyugodtan
lehetne hívni Riz Levente Rendezvényközpontnak is. Én nem értek vele egyet, hogy akkor bármit
átnevezhetünk. Pont Lille-ben van a negyedik legnagyobb francia sport- és rendezvényközpont és
a nemrég elhunyt polgármesteréről kapta nevét. Ez nem az ördögtől való, hanem nagyon
támogatandó, és érdemes lenne a XVII. kerületnek is beállnia a sorba. Ha valaki sokat tesz egy
olyan ügyért, amiről nem gondoltuk azt, hogy megvalósítható, és ha sikerült, igen is megérdemli
azt, hogy róla nevezzék el. A kerületért végzett kemény munkának van eredménye és elismerik.
Teljesen méltatlan, hogy behozunk ide módosítókat, mert az emberek ezt mondták, azt mondták.
Az emberek azt is mondják, hogy ne kelljen adót fizetni. Mindenki örülne neki, de remélem, azt
nem fogják behozni a következő ülésre.
Horváth Tamás levezető elnök: Andó képviselő úr, parancsoljon!
Andó Miklós képviselő: nem most, ennek a felvetésnek kapcsán, hanem már 40 évvel ezelőtt
eldöntöttem, hogy semmit nem támogatok, amikor nevekről közterületet akarunk elnevezni, olyan
nevekről, akik köztünk éltek, mert ez mindig vitára ad okot. Nekem a döntésem már kész volt, nem
is akartam hozzászólni, de Hatvani képviselő úrnak a megjegyzése háborít engem föl, hogy az
észrevételünkre reagálva, hogy nem volt előtte közbeszéd. Akkor képes azt mondani, hogy
dehogynem, múlt héten a frakcióvezetőin közöltük veletek. Egy ilyen eseményt nem a
frakcióvezetőin kell 4 vagy 5 nappal a bizottsági ülések előtt közölni, hanem akkor hónapokkal
előtte megbeszélni, adott esetben a lakosságtól tényleg véleményt kérni. Önök így kezelik a
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lakosságnak a hozzászólási lehetőségét. Igen, valószínű, hogy a most megkérdezett lakók, mert csak
Riz Levente nevét ismerték, úgy volt felvetve, azt mondják, jó, legyen. De ha egy komoly
közvélemény-kutatást csinálunk, akkor ennek kiderül a támogatottsága, mint minden másnak. Ne
haragudjanak, nevetséges az, hogy egy héttel a döntés előtt közlik az ellenzékkel, vagy a kerülettel,
hogy így fogják hívni, úgy is csinálhattok akármit, mi többségben vagyunk és ez lesz az eredmény.
Horváth Tamás levezető elnök: Petrőczy Dániel képviselő úr, parancsoljon!
Petrőczy Dániel képviselő: mondanám, hogy köszönöm szépen a szót, de ilyen kellemetlen
hozzászólásokra és vitára én magam nem számítottam. Nehéz bármit mondani a kialakult
helyzetről. Arra azért felhívnám Lukoczki Károly képviselőtársam figyelmét, hogy demokráciára
hivatkozni egy olyan facebook csoportban indított szavazás kapcsán, ami egyértelműen csak
egyoldalú véleményeket enged bemutatni, ez az Önök oldala, ez a Rákosvidék csoport, és csak azt
engedi bemutatni, és itt demokráciára hivatkozni, több mint arcpirító, ha szabad így fogalmaznom.
Az is arcpirító, hogy azt mondják egyesek Önök közül, hogy nem kaptak erről tájékoztatást, holott
gyakorlatilag a tájékoztatás illetve a javaslat megismerése után szinte azonnal felkerült ez a szavazás
erre a facebook oldalra, amire itt többszöri hivatkozás is elhangzott. Nem tudom ezt a képviselőtestületi üléshez megfelelő kulturáltsággal kifejezni, hogy mennyire arcátlannak tartom. Az pedig,
hogy tényleg ezt meg lehetett volna a frakcióvezetői egyeztetésen is beszélni, és elkerülni ezt a
mindenki számára rendkívül kényes helyzetet, ez csak azt mutatja, hogy egy ilyen bedobált
módosító javaslat a dilettantizmusnak egy olyan szintjét hozta el ide Rákosmentére, ami eddig nem
volt itt soha, amióta én itt ülök, 11 éve. Sosem tettem még ilyet, hiszen, ha már a demokráciáról
beszélünk, akkor szerintem fontos intézménye a demokráciának minden egyes lehetőség, ahol el
lehet mondani a véleményeket, de a kialakult helyzetre való tekintettel a vita berekesztésére teszek
ügyrendi javaslatot.
Horváth Tamás levezető elnök: szavaznunk kell Petrőczy Dániel képviselő úrnak a vita
lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatáról. Elfogadásához minősített többség szükséges.
177/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Petrőczy Dániel képviselő javaslatára úgy dönt, hogy a hozzászólásra jelentkezett
képviselők meghallgatása után a 91/2020/09.10. számú „Javaslat a Rákosmenti Sport- és
Rendezvénycsarnok hivatalos elnevezésére” tárgyú napirendi pont felett a vitát lezárja.
(18 igen szavazat, 1 tartózkodás)
Horváth Tamás levezető elnök: a szavazás eredményeképpen a vitát ezzel lezárom, de az
ügyrendi javaslat előtt még három képviselő bejelentkezett, nekik meg kell adnom a szót. Virág
Mihály képviselő úr, parancsoljon!
Virág Mihály képviselő: kiegészítésként csak annyit szeretnék mondani, hogy Zavadszky Gábort
egész Rákosmente, különösen Rákoscsaba szívébe zárta, már méltán adott a nevének dicsőséget.
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Viszont a rendezvénycsarnokban közel 20 sportág szerepel, de a labdarúgás nincsen benne. Nem
tudom, hogy került Zavadszky Gábor neve mégis ebbe a jelöltségbe.
Horváth Tamás levezető elnök: még egy dolgot meg kell, hogy kérdezzek. Ha jól látom, Környei
képviselő úr is be volt jelentkezve, de miután a két hozzászólása megvolt, így már csak frakció
hozzászólásra lesz lehetősége. Kíván-e így hozzászólni? Akkor parancsoljon! Valahogy eltűnt az
Ön neve a képernyőről.
Környei Balázs András frakció hozzászólás: elnézést kérek, azt hittem, hogy a szavazás után
már nem lesz több hozzászólás. Igazából én személyes megszólíttatás miatt szerettem volna szólni,
Hatvani képviselő úrra reagálva.
Horváth Tamás levezető elnök: akkor ügyrendi gombot kellett volna nyomnia.
Környei Balázs András frakció hozzászólás: elnézést. Itt nem arról van szó, itt arról van szó,
hogy mi a kerületi lakosokat képviseljük. Valóban, Petrőczy képviselő úrnak teljes mértékben igaza
van abban a tekintetben, hogy nem egy olyan facebook csoportban – igaz ez 30 ezer tagot számlál,
azért egy facebook csoportra rásütni, hogy ellenzéki, ahol 30 ezer tag van, az egy kicsit erős kifejezés
– mindegy, a lényeg az, hogy igaza van Petrőczy Dániel képviselő úrnak, hogy egy független
platformon kellett volna kikérni az emberek véleményét. Akár az önkormányzat platformján. Az
önkormányzatnak millió egy felülete van, ő kommunikáljon a lakossággal. Nyilván nem helyes, hogy
a Rákosvidék csoportban ment ki ez a felhívás erre a szavazásra, igaza van. Viszont amit Lukoczki
képviselő úr is mondott, igen, a lakosok egy része azt szerette volna, hogy a helyi jelleget erősítve,
Rákosmenti Sport- és Rendezvényközpontnak nevezzük el. Illetve Zavadszky Gábor tényleg 2006
óta díszpolgárunk, ezért én azt gondoltam, hogy ha van egy sportolónk, az egyetlen sportolónk, aki
díszpolgár, akkor egy kerületi képviselőnek kötelessége ezt beterjeszteni. A másik pedig, hogy az
egész érdekes, hogy Hatvani képviselő úr itt a frakción belül szeretne ellentéteket gerjeszteni. Én
értem ezt a szándékot Frakcióvezető Úr, de nem fog menni.
Horváth Tamás levezető elnök: Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy gondolom, hogy méltatlan már
ez az egész, hogy most frakcióvitával kapcsolatosan próbál itt érvelni. Az előterjesztés nem erről
szól.
Környei Balázs András frakció hozzászólás: jó rendben, de akkor Hatvani képviselő úr is ne a
frakción belüli viszonyokat próbálja kiélezni. Köszönöm szépen, én ezzel befejeztem a
hozzászólást.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm szépen, de az Önök demokráciáról való
elképzelésükről lesz még pár szavam majd a későbbiekben, mert elég furcsa sajnos a tapasztalatom
a fővárosban is, és most már úgy látom, hogy ugyanez fog itt is megtörténni Rákosmentén. Egy
kicsit el vagyok keseredve, de majd meglátjuk. M. Tóth Katalin képviselő asszony, parancsoljon!
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M. Tóth Katalin képviselő: méltatlannak és szégyenletesnek tartok egy-két hozzászólást.
Valamint azt gondolom, hogy Vaskó Mária hozzászólása által egy diagnózis jut az eszembe, aminek
a megnevezése paranoid pszichózis. Én azt gondolom, hogy le kellene zárni a vitát. Azért kellene
lezárni a vitát, mert nem kell politikai síkra helyezni ezt a dolgot. Egy olyan kerületi elismert
emberről, mint Levente volt, azt gondolom, hogy nem kell vitát nyitni. Az emberek véleménye
megnyilvánult nagyon sokszor a választási eredményben. Riz Levente munkásságát akár a baloldal,
akár a jobboldal, egyaránt elismerte. Nem is értem, hogy Önök itt mit vitatkoznak. Nem is értem,
hogyan teremtenek ilyen helyzetet. Azt gondolom, hogy magunkba kellene nézni. Én nem
csináltam a választókörzetemben ebből politikát, ezért én nyugodtan az első hozzászólásomban azt
mondtam, hogy a választókörzetem lakossága egyértelműen – akár baloldali, akár jobboldali – Riz
Levente expolgármester mellett döntene, ha szavazni kellene. De most itt mi szavazunk, és nagyon
kérem, hogy ezt a méltatlan dolgot fejezzék be.
Horváth Tamás levezető elnök: Fenke doktor úr, parancsoljon!
dr. Fenke Ferenc képviselő: én Ivanov-Riz Barbarához szólnék, és elnézést kérek tőle ezért a
végtelenül lesújtó, méltatlan, embertelen vitáért.
Horváth Tamás levezető elnök: szeretném megkérdezni, hogy a családtagok közül szeretne-e
valaki hozzászólni? Ádám vagy Barbara? Nem. Köszönöm szépen. Akkor így a vita végén nekem
is lenne pár gondolatom. Már sokszor elhangzott, hogy ami itt történt, az méltatlan és szánalmas.
Először is Tisztelt Képviselő Úr, ha már módosító indítványt nyújt be, akkor illene elolvasni az
előterjesztés határozati javaslatát is. Hiszen rendezvényközpontnak van elnevezve az előterjesztés
határozati javaslatában a sportcsarnok. Tessék elolvasni, ott van benne. Innentől kezdve
feleslegesnek tartottam az Önök ilyen irányú javaslatát, de majd szavaznunk kell róla. A másik az,
hogy öt év után valóban elnevezhetnénk közterületet polgármester úrról, de miután javaslatot tett
a Fővárosi Fidesz frakció, hogy legyen díszpolgár Riz Levente polgármester úr, sajnos az
információim szerint az Önök által vezetett főváros ezt nem fogja megszavazni, de majd meglátjuk,
hiszen még nem történt meg. A másik az, hogy Petrőczy képviselő úr nem azt mondta, hogy
baloldaliak szavaznak ebben a Rákosvidék nevezetű valamiben, hanem a Rákosvidék című
facebook oldal sajnos baloldali irányítású. Meg kell nézni az egész járványhelyzet alatt a
hozzáállásukat a kerületi ügyekhez. Semmilyen pozitív hírt, vagy a közleményből is csak az általuk
kiválogatottat hozták le korábban. Másrészt a demokráciát Önök furcsán képzelik, hiszen itt van
előttem a most legfrissebben kinyomtatott szavazás, amit Önök indítottak, holott azt állítják, hogy
nem tudtak erről az egészről. Jelenleg is Riz Levente polgármester úr áll az első helyen. Tehát Önök
úgy gondolják a demokráciát, hogy a kisebbséget kell megszavaznia a testületnek, vagy nem is
értem. Egy kicsit furcsának tartom ezt az egész történetet. Én csak azt tudom Önöknek mondani,
hogy szégyelljék magunkat! Ezt bátran ki merem mondani. Méltatlan volt! Bár itt a képviselőtársaim
kérdezték, hogy ezt az előterjesztést gyorsan le fogjuk-e tárgyalni, és én azt mondtam, én úgy érzem,
nem, mert bele fognak Önök ebbe állni. Beleálltak és ezért is szégyelljék magunkat!
Az előterjesztett határozati javaslatokat természetesen nem fogadom be, ezért szavaznunk kell róla.
Az első javaslat, amit Környei úr benyújtott, az a Zavadszky Gábor Sport- és Rendezvényközpont
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elnevezésre vonatkozik, most erről kell szavaznunk. Kérem, indítsuk a szavazást! Elfogadásához
minősített többség szükséges.
Horváth Tamás levezető elnök: elnézést, rosszul szavaztam, új szavazást szeretnék kérni. Vegyük
vissza, és indítsuk elölről a szavazást. Az elfogadáshoz minősített többség szükséges.
178/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Környei Balázs András, Lukoczki Károly, Vaskó Mária, Hernádi Gyula és Andó Miklós
képviselők által benyújtott kiegészítő indítványt, mely szerint a határozati javaslat kiegészül
az alábbi II. határozati javaslattal:
„Határozati javaslat II.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a természetben a Pesti út mentén található 128531/5 helyrajzi számú
kizárólagos tulajdonú ingatlanán épülő csarnokot – Zavadszky Gábor (†) tragikus
körülmények közt elhunyt négyszeres magyar bajnok, kétszeres Magyar Kupa győztes,
magyar válogatott labdarúgóról, a Ferencvárosi Torna Club és az MTK Budapest
játékosáról, kiemelkedő sportemberi nagyságú sportolóról nevezi el.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Rákosmenti Sport – és Rendezvénycsarnok hivatalos neve: Zavadszky
Gábor Sport– és Rendezvényközpont.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az épület hivatalos névadó ünnepségét az épület átadási ünnepségével
egyidejűleg, szélesebb nyilvánosság bevonásával tartja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül, a hivatalos névadó és
átadó ünnepség megszervezésére 2021. október 31.”
5 igen szavazat, 13 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el.
Horváth Tamás levezető elnök: a következő javaslat a Rákosmenti Sport- és
Rendezvényközpont elnevezésre tett javaslat. Kérem, indítsuk a szavazást! Elfogadásához
minősített többség szükséges.
179/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Környei Balázs András, Lukoczki Károly, Vaskó Mária, Hernádi Gyula és Andó Miklós
képviselők által benyújtott kiegészítő indítványt, mely szerint a határozati javaslat kiegészül
az alábbi III. határozati javaslattal:
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„Határozati javaslat III.
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a természetben a Pesti út mentén található 128531/5 helyrajzi számú
kizárólagos tulajdonú ingatlanán épülő Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnokot –
Rákosmenti Sport– és Rendezvényközpontnak nevezi el.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Rákosmenti Sport – és Rendezvénycsarnok hivatalos neve:
Rákosmenti Sport– és Rendezvényközpont.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az épület hivatalos névadó ünnepségét az épület átadási ünnepségével
egyidejűleg, szélesebb nyilvánosság bevonásával tartja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül, a hivatalos névadó és
átadó ünnepség megszervezésére 2021. október 31.”
5 igen szavazat, 14 nem szavazat mellett nem fogadja el.
Horváth Tamás levezető elnök: az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amely arról
szól, hogy a hivatalos neve Riz Levente Sport– és Rendezvényközpont lesz az épületnek. Én
szeretnék egy ügyrendi javaslatot tenni, hogy név szerinti szavazással döntsünk a határozati
javaslatról. Szavazásra bocsátom az ügyrendi javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges.
180/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
Horváth Tamás polgármester javaslatára úgy dönt, hogy a 91/2020/09.10. számú „Javaslat
a Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnok hivatalos elnevezésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatáról név szerinti szavazást tart.
(16 igen szavazat, 2 tartózkodás)
Horváth Tamás levezető elnök: akkor az SZMSZ előírásainak megfelelően megkezdjük a név
szerinti szavazást. Jegyző Asszony fogja olvasni a neveket.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Sok szeretettel köszöntök
mindenkit! A Képviselő-testület SZMSZ előírásai szerint név szerinti szavazás esetében a jegyző
egyesével ABC sorrendben olvassa fel a képviselők nevét. Az lenne a kérésem, hogy a nevek
elhangzása után, a mikrofonba mindenki igen, nem vagy tartózkodom kifejezéseket mondja.
Andó Miklós.
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Andó Miklós képviselő: én nem szavazom meg.
Horváth Tamás levezető elnök: nem? Köszönjük, akkor nem.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: dr. Bényi Zsolt.
dr. Bényi Zsolt képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: dr. Fachet Gergő távol. dr. Fenke Ferenc.
dr. Fenke Ferenc képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: dr. Füzesi Péter.
dr. Füzesi Péter alpolgármester: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Halász Dezső.
Halász Dezső képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Hatvani Zoltán.
Hatvani Zoltán képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Hernádi Gyula.
Hernádi Gyula képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Horváth Tamás.
Horváth Tamás polgármester: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Kovács István, távol. Környei Balázs András.
Környei Balázs András képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Lukoczki Károly.
Lukoczki Károly képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: M. Tóth Katalin.
M. Tóth Katalin képviselő: igen.
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dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Nagy Anikó.
Nagy Anikó képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Petrőczy Dániel.
Petrőczy Dániel képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: dr. Piláth Károly.
dr. Piláth Károly képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Rózsahegyi Péter.
Rózsahegyi Péter képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Szabó Tiborné.
Szabó Tiborné képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Timmel Ede.
Timmel Ede képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Vaskó Mária.
Vaskó Mária képviselő: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: Virág Mihály.
Virág Mihály: igen.
dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző: köszönjük szépen, mindjárt összesítjük az eredményt.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük szépen, elég meglepő szavazás volt. Megállapítjuk,
hogy a Képviselő-testület 18 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, hogy a sport- és
rendezvényközpontunk Riz Levente nevét fogja viselni.
181/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy természetben a Pesti út mentén található 128531/5 helyrajzi számú
kizárólagos tulajdonú ingatlanán épülő Rákosmenti Sport- és Rendezvénycsarnokot -
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Riz Levente (†) Rákosmente közösségi és infrastrukturális fejlődése érdekében végzett
kiemelkedő és eredményes városvezetői munkássága elismeréseként, továbbá
közvetlenül a Rákosmenti Sport– és Rendezvénycsarnok megvalósításáért végzett
kiemelkedő tevékenységére tekintettel - tisztelete és nagyrabecsülése jeléül – egyetértve
a kerület polgárai részéről érkezett támogató javaslatokkal – a Rákosmentéért és lakóiért
haláláig fáradhatatlanul dolgozó polgármesterről, Riz Leventéről (†) nevezi el.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Rákosmenti Sport – és Rendezvénycsarnok hivatalos neve:
Riz Levente Sport– és Rendezvényközpont.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az épület hivatalos névadó ünnepségét az épület átadási ünnepségével
egyidejűleg, szélesebb nyilvánosság bevonásával tartja meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 5 napon belül, a hivatalos névadó és átadó
ünnepség megszervezésére: 2021. október 31.
Név szerinti szavazás:
Andó Miklós

nem

Bényi Zsolt

igen

dr. Fachet Gergő

távol

dr. Fenke Ferenc

igen

dr. Füzesi Péter

igen

Halász Dezső

igen

Hatvani Zoltán

igen

Hernádi Gyula

igen

Horváth Tamás

igen

Kovács István

távol

Környei Balázs András

igen
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Lukoczki Károly

igen

M. Tóth Katalin

igen

Nagy Anikó

igen

Petrőczy Dániel

igen

dr. Piláth Károly

igen

Rózsahegyi Péter

igen

Szabó Tiborné

igen

Timmel Ede

igen

Vaskó Mária

igen

Virág Mihály
igen
(18 igen szavazat, 1 nem szavazat)
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük szépen! A családtagoknak köszönjük szépen a
megjelenést és köszönjük a hozzájárulásukat. Hiszen megkérdeztük őket, hogy egyetértenek-e ezzel
és egyetemlegesen azt mondták, hogy természetesen, és örülnek neki. Köszönjük szépen a
hozzájárulást és innentől kezdve megkezdődhet a munka, a sport- és rendezvényközpontunkkal
kapcsolatban minden egyes helyen most már ezt az elnevezést fogjuk használni. Megyünk tovább
az előterjesztések sorában és a következő napirend tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülés jegyzőkönyve külön szerepel.
A napirend 10. pontja:
94/2020/09. 16. Zárt ülésen tárgyalandó, Rendkívüli sürgősséget igénylő
előterjesztés
Javaslat a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére
vonatkozó döntési javaslat véleményezésére
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen folytatja
le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.
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182/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 21. §-ának
(2) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2020. május 29-én TED 2020/S 104-252108 számon (valamint tájékoztató
jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2020. június 3-án megjelent 2020. évi 106.
lapszámában KÉ 9509/2020 iktatószámon) közzétett eljárást megindító felhívással a
Kbt. Harmadik része szerint a „Közétkeztetési feladatok ellátása” tárgyában megindított
közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság második ülésén született, az eljárás
eredményére vonatkozó döntési javaslatával.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Bírálóbizottság elnökét.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 3 napon belül
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 4. pontja:
93/2020/09. 16. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés
Javaslat a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti
alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010.(XII.20.)
sz. önkormányzati rendelet és az önkormányzati intézmények étkezési normáinak
módosítására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 93/2020/09.16 számú előterjesztés, mely javaslat
a személyes gondoskodás keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet és az önkormányzati intézmények
étkezési normáinak módosítására. A vitát megnyitom. Andó Miklós képviselő úr hozzászólása
következik.
Andó Miklós képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdéseim vannak, mert ha még emlékeznek
rá, elég hosszas vitát folytattunk korábban valamelyik testületi ülésünkön, amikor mi, mint ellenzék
magasabb költségvetési normát kértünk az étkezésekre, mondván, hogy jobb legyen a
gyermekétkeztetés. Akkor az Irodavezető Asszony és a képviselők többsége által az volt az indok
azok mellett az értékek mellett, hogy így a pályáztatást valószínűleg olcsóbban vagy alacsonyabb
összeggel tudjuk megúszni, mintha mi magunk is magasabb normákat írnánk elő. Nem sok időnk
volt erre a két előterjesztésre, utalva Hatvani úrra, megint tegnap, vagy nem tudom, mikor került
fel az anyag a képviselői szerverre, így nagyon összehasonlítani nem is tudtuk. Kérdésem, az itt
feltüntetett nyersanyagnormák milyen viszonyban vannak a korábban elfogadottal? Százalékosan
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itt nincs megjelenítve, hogy mennyivel növekedett. Illetve akik ajánlatot tettek, amit az előző
napirendi pontban elfogadtunk, azoknak az ajánlatai hogy viszonyulnak a mi normáinkhoz?
Elfogadják és arra tesznek rá, vagy adott esetben alacsonyabban van, vagy nincs is erről szó? Láttam
egy táblázatot ebből a kilencven oldalas vagy tízoldalas előterjesztésből, ahol jóval alacsonyabb
értékek is voltak emlékeim szerint, mint a mieink. Nem érzékelem, és erre szeretnék választ kapni,
hogy hova jutottunk végeredményben ezzel az általunk meghatározott nyersanyagnormákkal, és a
pályázat eredménye ezt hogy követte, hogy lett magasabb vagy alacsonyabb? Ténylegesen hogy járt
az önkormányzat azzal, hogy annak idején meghatároztunk valamilyen értékeket? Ez ezekből az
anyagokból – ez a kettő összefüggene, de hát nem egyszerre tárgyaljuk – nekem nem derül ki. Ha
erre tud valaki válaszolni, azt nagyon szépen megköszönném.
Horváth Tamás levezető elnök: Képviselő Úr, a kérdésére nem nagyon tudok válaszolni, hiszen
amiről most beszél, az az előző előterjesztés volt, amit Ön igennel megszavazott.
Andó Miklós képviselő: az előző előterjesztés arról szól, hogy melyik társaságnak kellene majd
valamilyen étkeztetést biztosítani. De ezen belül, hogy most a mi számainkhoz képest ők hol adták
meg a saját ajánlatukat, ha adna nekem egy hetet, akkor össze tudnám hasonlítani talán az összes
adatot, de mivel egy napom volt rá és az is este, csak azt láttam, hogy ott is voltak értékek, de
nyilván annyi időm nem volt, hogy ezt a sok tételt összehasonlítsam. Azt hittem, hogy akik részt
vettek és ezt az előterjesztést előkészítették, azok nagyon pontosan meg tudják mondani, hogy
jártunk mi ezzel az egész pályáztatással. Ha háromból csak egyet tudunk kiválasztani, az egy
kényszerhelyzet, ott nincs verseny, azt mindenki tudja. Bekerültek olyan pályázatok – én nem
láttam, mert nem vagyok a bizottságban –, amik érvénytelenek voltak. El sem bírálta
tulajdonképpen csak annyiban a bizottság, hogy nem megfelelő. Így nekünk egy ajánlatot kellett
most elfogadni. Vagy elfogadjuk és folytatódik az étkeztetés, vagy nem fogadjuk el, és nincs
megoldva az étkeztetés. Kényszerhelyzetben voltunk. Annak a gazdaságossága és a mi általunk
elképzelt versenyeztetés hogy érvényesült, az ebből a két adatból nem derül ki sajnos. És úgy látom,
Polgármester Úr sincs ezzel most már tisztában.
Horváth Tamás levezető elnök: Tisztelt Képviselő Úr! Akár három hetet is biztosítunk Önnek,
az irodán meg tudja nézni. Miután ez a vita lezárult és a testület egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést, további vitának itt már helye nincs. Ez az előterjesztés másról szól. Egyébként a
bíráló bizottság is egyhangúlag elfogadta. Az, hogy a pályáztatáson ki adott be érvényes vagy
érvénytelen ajánlatot, azzal nem tudunk mit kezdeni. Teljesen nyílt eljárás volt, bárki adhatott volna
be bármit. Egyébként az a cég is pályázott, aki a XVIII. kerületben főz a DK-s vezetésű
önkormányzatnak. Kérdezzék meg őket, miért nem adtak be hiánypótlást a felszólításra. Lezárt vita
után egy elfogadott előterjesztésről már nem nyithatunk vitát. Ezt követően bármikor
elbeszélgetünk Önnel, a kollégáim segítenek. A most tárgyalt előterjesztéshez további hozzászólást
nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
minősített többség szükséges.
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183/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 277/2019. (XII. 12.) Kt. határozatának 2.) pontját hatályon kívül
helyezi.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és nyári napközis tábori
gyermekétkeztetés, valamint a szociális alapszolgáltatásként biztosított étkeztetés
nyersanyagnormáját az alábbiak szerint állapítja meg:
2020. október 1-jétől
Óvodáskorúak
(4-6 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
111
141
240
305
93
118
444
564

Általános iskolások
(7-10 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
131
166
319
405
107
136
557
707

Általános iskolások
(11-14 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
142
180
343
436
114
145
599
761

Gimnazisták
(15-18 év)
Ebéd
Összesen
Nyári napközis tábor
(7-10 év)

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
380
483
380
483
Nyersanyagnorma
Ft-ban, ÁFA nélkül

Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFÁ-val
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Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

151
341
116
608

Nyári napközis tábor
(11-14 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
Szociális étkeztetés
(60 év felett)

192
434
147
773

Nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFA nélkül
Ft-ban, ÁFÁ-val
158
200
375
477
125
158
658
835
Nyersanyagnorma
Ft-ban, ÁFA nélkül

Ebéd
Összesen

Nyersanyagnorma kerekítve
Ft-ban, ÁFÁ-val

330
330

419
419

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntéseiről
értesítse az intézményvezetőket.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követően 8 napon belül
(18 igen szavazat, egyhangú)
Horváth Tamás levezető elnök: szavazásra bocsátom a rendeletalkotási javaslatot, melynek
elfogadásához szintén minősített többség szükséges.
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodás
keretében szociális alapellátást illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények
térítési díjainak megállapításáról szóló 48/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(18 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 1. pontja:
85/2020/09.10.
Javaslat Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és
rendjéről szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a jogosulatlan
közterület elkerítések rendezése céljából
Előadó: Horváth Tamás polgármester
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Horváth Tamás levezető elnök: következik a 85/2020/09.10 számú előterjesztés, mely javaslat
Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosítására a jogosulatlan közterület elkerítések rendezése céljából.
Tisztelt Képviselő-testület! Ez az előterjesztés azért született, mert a kerületben számtalan helyen
találkozik az önkormányzat irodája azzal, hogy olyan területeket birtokolnak el vagy próbálnak
elkeríteni magántulajdonosok, amely nem az övék, hanem önkormányzati közterület. Ez ügyben
szeretnénk fellépni hatékonyabban. Lukoczki Károly képviselő úré a szó.
Lukoczki Károly képviselő: engem az érdekelne, hogy fogunk ezekre rájönni? Elkezdjük kimérni
a telkeket földmérőkkel? Ha tudjuk előre, hogy van 40-50 ilyen ügyünk, amit rendezni kell, hogyan
fognak folyni ezek az eljárások? Megrendeljük a geodéziai méréseket? Ezt szeretném tudni.
Horváth Tamás levezető elnök: Andó Miklós képviselő úr következik, majd utána válaszolunk.
Andó Miklós képviselő: én azt szeretném tudni, hogy mennyire vagyunk tisztában ténylegesen
ezzel a helyzettel? Esetlegesen derül ki, vagy ha már évek óta tudjuk, akkor, úgy gondolom,
hamarabb kellett volna már erre reagálni, hiszen közterületfoglalási díjaink megvannak rendeletben,
tehát minimum közterületfoglalásként ezeket büntethettük volna. De én attól félek, hogy nagyon
sok helyen nem is biztosan tudjuk, hogy hol vagyunk pluszban vagy mínuszban, ha ezek kisebb
területek. Nem tudom, melyik iroda van ezzel tisztában, talán a vagyon iroda? Hogy látja az
önkormányzat hivatala, mennyire van földerítve a tényleges esetek száma?
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Mód Kristóf aljegyző úr szeretne néhány mondatot
hozzáfűzni az előterjesztéshez.
dr. Mód Kristóf aljegyző: köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Úgy gondolom, ez egy
hiánypótló előterjesztés, mely egy hiánypótló rendeletmódosítást eredményez. Andó képviselő úr
által említettekre válaszolva – miszerint akár már korábban is felléphettünk volna bizonyos
területfoglalásokkal szemben – alapvetően pont ez motivált bennünket, hogy sajnos nem tudtunk
fellépni ez ellen. Ugyanis a közterületnek van egy speciális közjogi funkciója, arra díjtételt
megállapítani kizárólag akkor lehet, ha erre van normatív háttér, ha normatíve rendezve van egy
rendeletben a díjtétel. Jelenleg erre a speciális esetre nem most, hanem amióta egyáltalán
közterületről beszélünk, ebben a kerületben nem volt díjtétel. Több helyen meglévő vagy kialakuló
illegális állapotokkal szemben normatív szabályozás hiányában nem tudott az önkormányzat
fellépni. Ismereteink szerint is vannak, léteznek ilyen ingatlanok vagy ilyen elkerítések, biztos, hogy
fogunk még ilyenekkel találkozni. Szükségszerű volt ezt meglépni és egy hatalmas munkát vállalt
ezzel magára az önkormányzat. Szándékosan hosszú felkészülési időszakot biztosít a jogszabály,
hogy az önkéntes jogkövetés minél erősebb tudjon lenni. Nem az a célunk, hogy azonnali
bírságbevételeket generáljunk, hanem az, hogy ezeket a helyzeteket rendezzük. Lehetőségeink
szerint, ahol ismerjük ezeket a tulajdonosokat, egyelőre csak emlékeztetni vagy tájékoztatni fogjuk
őket, hogy ez a rendelet hatályba lépett, ezáltal is elősegítjük az önkéntes jogkövetésüket. Ez a fő
célunk. A kérdés második felére és Lukoczki képviselő úr kérdésére is válaszolva, vannak olyan
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helyek, ahol már tudjuk, ismerjük, számos olyan hely lesz biztosan, ahol nem tudjuk, de társszervek
illetőleg a mi egyéb hatósági eljárásaink során is kiderülnek ezek a helyzetek. Ilyenkor az eljáró
ügyintéző vagy helyszínelő kolléga megteszi a szükséges bejelentést az ezzel foglalkozó
csoportunkhoz és akkor elindulhat az eljárás. Tehát vegyes a helyzet. Van, amiről tudunk, van,
amiről valószínűleg tudni fogunk. Igyekszünk jogszerűen és emberségesen eljárni ezekben a
kérdésekben, hogy kellemetlen, jogszerűtlen állapotokat meg tudjunk szüntetni. A magánjog a
hosszú idő óta történő más tulajdonának a birtoklását rendezi az úgynevezett elbirtoklás
intézményével. Mondhatnánk azt, ez nagyon sok helyzetet megoldott, mert itt húszéves állapotok
is vannak, és az elbirtokláshoz nem is kell ennyi idő. A helyzet az, hogy az akkor még Legfelsőbb
Bíróság állásfoglalása alapján közterület nem elbirtokolható. Ezt a helyzetet nem lehet megoldani,
ilyen értelemben „róka fogta csuka” helyzetben vagyunk mi is. Valahogy a jogszerűséget meg kell
teremteni, erre irányul ez az előterjesztés, ezért jogi szempontból javaslom és kérem, hogy a
Képviselő-testület támogassa.
Horváth Tamás levezető elnök: Kovács István képviselő úr következik.
Kovács István képviselő: szeretném felhívni a figyelmét az önkormányzatnak, hogy ez pro és
kontra fog működni. Gondolom, fel vagyunk készülve arra, hogy ahol magánterületet használ az
önkormányzat, ott ezeket a területeket ugyanúgy kezelni és rendezni kell.
Horváth Tamás levezető elnök: mindenre fel vagyunk készülve, ilyenről egyelőre nem tudunk,
nyilván ebben az esetben a tulajdonos meg fog keresni bennünket. Andó képviselő úr, parancsoljon.
Andó Miklós képviselő: egy technikai kérdésem lenne, mely elméleti is. Nagyon könnyen lehet,
hogy minimális területekről van szó. 30-40-50 vagy akár 1 méteres területről, amelynél mondjuk a
kerítést odébb helyezni sokkal többe kerül, mint maga az érték, amiről szó van. Nem láttam ebben
az előterjesztésben, hogy adunk-e egy bizonyos toleranciát, hány százalék vagy hány négyzetméter
az, aminél ezt az eljárást nem folytatjuk le, mert semmi értelme nincs, csak felesleges bosszantást
okoz akármelyik félnek.
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Mód Kristóf aljegyző úr válaszol.
dr. Mód Kristóf aljegyző: minden helyzetre felkészülni praktikusan lehetetlen. Lesz olyan, ahol
10 cm-rel lóg túl, lesz, ahol teljes telkek lógnak be. Van egy „gumi” klauzula a rendeletben arra az
esetre, amikor abszolút méltánytalan helyzetek lépnének fel. Az első, amely a hatósági szigort
tompítja, az a megváltás lehetősége. Ahol ez jogszerűen kialakítható és a testület a közterület
jellegétől megfosztja az adott ingatlanrészt és a tulajdonos már, mint közterület mentes területet
magához tudja váltani, és ez egyébként utak kiszabályozási szélességét vagy más szabályozási
vonalakat nem érint, tehát jogszerűvé tehető az állapot, ott föl fogjuk ajánlani, és ebbe az irányba
fogjuk mozdítani a helyzetet, hogy a tulajdonos váltsa magához. Különös méltánylást érdemlő
magán és közérdek esetén, például ha 1 méter miatt egy teljes házat le kellene bontani vagy
családokat kiköltöztetni, nyilván ez nem célja az önkormányzatnak, ilyen esetekre felmentés
kérhető, de szigorúan fogjuk vizsgálni. Ennek egy megalapozott kérvénynek kell lenni. Nem akarjuk
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ezt olyan szélesre nyitni, hogy e mögé könnyedén be lehessen bújni. Alapvetően a fő szándékunk
e rendelettel – nem jogászként mondom, hanem olyan városvezetőként, aki rendet szeretne – a
„pofátlanság” elleni fellépés, természetesen a jogszerű állapotok helyreállításának érdekében.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm szépen Aljegyző Úr tájékoztatását. Úgy gondolom,
számtalan olyan esetet fogunk a Képviselő-testület előtt tárgyalni, ahol olyan helyzet alakul ki, ami
nem megoldható, és a Képviselő-testületnek kell döntenie abban, mi legyen a további lépés.
További hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra bocsátom a rendeletalkotási javaslatot,
melynek elfogadásához minősített többség szükséges.
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét a Rákosmente Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 48/2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 2. pontja:
88/2020/09.10.
Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 88/2020/09.10 számú előterjesztés, mely javaslat
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A vitát
megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra bocsátom a rendeletalkotási
javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét a közterületi térfigyelő
rendszerről.
(19 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 3. pontja:
89/2020/09.10.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelete módosítására
Előadó: Horváth Tamás polgármester
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Horváth Tamás levezető elnök: következik a 89/2020/09.10 számú előterjesztés, mely javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) rendelet módosítására. A vitát megnyitom. Hozzászólást
nem látok, a vitát lezárom. Tájékoztatom a Képviselő-testületet a könyvvizsgáló véleményéről, mely
szerint a költségvetési rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas, a Képviselő-testület szavazhat
róla. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges.
184/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az ONKOHELP Alapítvány részére 1.800 E Ft-tal járul hozzá
kemoterápiás kezeléshez szükséges eszközök beszerzésének költségeihez a
választókerületi céltartalék előirányzat terhére.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Egyesült Vegyiművek „Támogatás” Alapítvány részére 50 E Ftösszeget biztosít, mely a nyugdíjas találkozó költségeihez járul hozzá a választókerületi
céltartalék előirányzat terhére.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kaszap István Alapítvány részére mindösszesen 800 E Ft-összeget
biztosít, mely a működési költségekhez, programok és tábor szervezéséhez, élelmiszer
adományokhoz járul hozzá az általános céltartalék előirányzat terhére 50 E Ft, a
választókerületi céltartalék előirányzat terhére 750 E Ft összegben.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal
(18 igen szavazat, 1 tartózkodás)
Horváth Tamás levezető elnök: szavazásra bocsátom a rendeletalkotási javaslatot, melynek
elfogadásához szintén minősített többség szükséges.
RENDELETALKOTÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(14 igen szavazat, 4 nem szavazat, 1 tartózkodás)
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A napirend 5. pontja:
80/2020/09.10.
Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által finanszírozott
tűzijáték-használatról
Előadó: Környei Balázs András önkormányzati képviselő
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 80/2020/09.10 számú előterjesztés, mely javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által finanszírozott tűzijátékhasználatról. Környei Balázs András képviselő úr az előterjesztő. A vitát megnyitom. Környei úré
a szó.
Környei Balázs András képviselő: az előterjesztésemet két bizottság is megtárgyalta.
Nyilvánvalóan a bizottságon elhangzott javaslatokat szeretném a későbbiekben beépíteni ebbe az
előterjesztésembe. Maga az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat nem finanszíroz és nem
szerez be tűzijátékokat, ettől csak képviselő-testületi döntéssel lehet eltérni. Felvetődtek olyan
kérdések, hogy miért a környezetvédelmi tanácsnok indítványára. Itt két dolgot hadd mondjak el.
Lehet egy olyan verzió, hogy a környezetvédelmi ügyeket tárgyaló Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangú javaslatára lehet tűzijátékot tartani. Én ennél
praktikusabbnak tartottam, hogy a környezetvédelmi tanácsnok indítványára dönthet a testület. A
másik kérdés, arról szól ez az előterjesztés, hogy nagyon sok háziállat él Rákosmentén a
panellakásokban, a családi házas övezetben. Ezeknek a háziállatoknak nem jó, ha az önkormányzat
tűzijátékokat szervez. Felvetődött a bizottsági üléseken, hogy miért nem szabályozzuk rendelettel
a tűzijáték-használatot. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak először saját magát kell
szabályoznia, példát kell mutatnia a kerületi lakosoknak, hogy az állatokat zavaró, a biztonsági
intézkedések megtartásához szükséges és egyébként költséges tűzijátékot nem szervez. Lehet
támogatni és lehet ellenezni ezt a javaslatot, de alapvetően a javaslat célja az, hogy egy
környezetbarátabb működést mutassunk fel és ezzel mutassunk példát a lakosoknak. Én azt
gondolom, hogy ez egy jó javaslat. Teljesen megfelel a jogszabályi előírásoknak. Arra kérem a
Képviselő-testületet, ha pénztárca-, környezet- és állatbarát önkormányzatot szeretnénk, akkor
támogassa a javaslatot. Egyébként a tűzijáték fényjátékkal, lézershow-val kiváltható, van
alternatívája a tűzijátéknak. Szakértők bevonásával meg kell nézni, hogy milyen alternatív
megoldások vannak. Kérem a Képviselő-testületet, támogassa a javaslatot.
Horváth Tamás levezető elnök: Rózsahegyi Péter képviselő úr következik.
Rózsahegyi Péter képviselő: Tisztelt Képviselőtársam, előterjesztő Környei Balázs úr! Ahogy a
bizottsági üléseken elmondtam, egyetértek a céllal, az indoklással is. Az, hogy környezetbarátabb,
az nem kérdés, de hogy olcsóbb megoldás lenne a lézershow, én még ilyennel nem találkoztam, de
majd keresünk és szétnézünk. De a formával, a móddal – többünkkel egyetértésben – így nem
tudtam egyetérteni és ezért tartózkodtam a szavazásnál. Viszont elhangzott abban a bizottsági
vitában az Önök részéről – az Önök alatt az előterjesztőt és támogatóit értem –, hogy párbeszédre,
edukációra, társadalmi egyeztetésre van szükség. Akkor azt ne azzal indítsuk, hogy jön egy
határozat, amely egyébként nem rendeleti rangú, és azt a kifejezést is használtam, hogy jó lenne
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kategorikusnak lenni, tehát olyan döntést, olyan módot találni, amely egyöntetű tiltást eredményez
majd, ha a közakarat ezt megerősíti. Másrészt pedig nem nálunk van annak a lehetősége, hogy ezt
országosan kiterjesszük, helyben lehet rá módot találni, az viszont biztosra vehető, hogy
mindannyian egyetértünk a céljával, de nem így, ebben a határozati formában.
Horváth Tamás levezető elnök: Virág Mihály képviselő úr következik.
Virág Mihály képviselő: annyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt 30 évben mindig voltak
szeretett kis barátaink; kutya, macska. Sajnos most a kutyánk rákban elhunyt és most már csak
macskánk van, de amint lelkileg rendbe jövünk, megint lesz kutyánk. Így, mint háziállatot szerető,
háziállatbarát szeretnék hozzászólni. Ami a tűzijátékot illeti, én úgy gondolom, hogy két tűzijáték
között eltelt idő az 8760 óra. Ha belegondolunk a központi tűzijátékba, csak példaként említem,
akkor én hadd mondjam azt, hogyha már ennyire szeretjük az állatokat és ennyire védjük, akkor
ebből a 8760 órából, ami 365 nap 24 órája, nem akkor kellene szeretni ezeket a háziállatainkat,
kedvenceinket, nem pedig 45 kilós kutyákat betenni egy 2 négyzetméteres erkélyre, a negyedik
emeletre, vagy megsétáltatni 20 perc alatt ezeket a kutyákat. Én azt gondolom, hogy kinőttünk már
ebből. Akinek háziállata van, és az egykilométeres körzetben a központtól eltérünk, akkor
Rákoskert, Rákosliget, Rákoscsaba, Rákoshegy és Rákoscsaba-Újtelep is az a körzet, ahol rengeteg
család van, ahol van háziállat. Megtanultuk az elmúlt 20-30 évben a háziállatokat bezárni arra a 2030 percre, de legyen egy óra hossza, hiszen a legtöbbje ezeknek a kis szeretett állatoknak amúgy is
be van a lakásba zárva. Ami a környezetkíméletet illeti. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a
20-30 perc, amikor fellőjük ezeket a tűzijátékokat, a levegőben robbannak. Én, mint rákoscsabai
lakos 2,5 km-re lakom a központtól. Soha nem láttam Rákoscsabáról a központi tűzijátékot. Talán
éppen csak akkor, amikor egy nagyon magasra felment és annak a fényét láthattam, de a hangját
semmiképpen. Mi volt az, ami riasztotta az állatokat? Az a nyomorult petárda, amit jogszabályilag
központi rendelet megszüntetett. Én jó szívvel és nagyon tisztelem azt a beterjesztés, amit ezzel
kapcsolatban mondtál. De ha belegondolok abba, hogy alig várjuk a szilvesztert, hogy az utcákból
5-6 család kimehessen és a saját tűzijátékát fellőhesse, az mindegyik gondoskodik a saját szeretett
kis háziállatairól. Ha most csak a családokat vesszük és nagyon szűken számolok -10-es körzetről
beszélek -, 58 utcám van, az 58 utcából, ha csak egy utcában 2-3 család az, aki csak tűzijátékot lő
fel, de ez inkább sokkal több. Amikor mi ezeket fellőjük, rengeteg gyerek örül, sikítozik és tapsol.
Amikor ezt a napirendet meg kellene szavaznom, akkor a mérlegbe bele fogom tenni mindazt, amit
Ön aggodalomként elmondott, és azt, hogy nem lehet különválasztani a központit a lakosság
általitól, mert körülbelül 45 millió forintért vásárol a lakosság tűzijátékot. Nyilván ezt most tiltással
elvonni nem lehet. Ott van az a rengeteg gyerek, akik mind örömmel várják a tűzijátékot már pár
nappal előtte, és élményként megőrzik 1 évre a következő tűzijátékig. Megjegyzem, de nagyon
finoman szeretnék fogalmazni, hogy amikor beletesszük ezt a mérlegbe, akkor én úgy fogom
gondolni, hogy a legjobb szándékom ellenére is, ha szavazásra kerül sor, én semmiképpen nem
fogom támogatni ezt a javaslatot.
Horváth Tamás levezető elnök: Lukoczki Károly képviselő úr következik.

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

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

- 34 -

Lukoczki Károly képviselő: azt szeretném kérdezni Polgármester Úrtól, mivel valószínűleg el
fogja utasítani ezt az előterjesztést a többség, hogy tudunk-e erről egy párbeszédet folytatni, hogy
valamilyen szabályozást mégis belevigyünk ebbe a dologba. Környezetvédelmi Tanácsnok Úrra is
nézek, hogy van-e erre fogadókészség? Mert akkor talán egy olyan szabályozást ki tudnánk közösen
dolgozni, amit mindenki el tud fogadni és példával tudnánk elől járni ebben a kérdésben.
Horváth Tamás levezető elnök: én egy más javaslattal készültem, megmondom őszintén, csak
hagytam a vitát, hadd folyjon. Egy módosító indítványt szeretnék ehhez beterjeszteni. Környei
képviselő úr és a Momentum annyira a demokrácia híve, hogy mindent szavaztatni akarnak. A
sportcsarnok nevéről is szavazást indítottak. Nem értem, hogy erre miért nem gondoltak Önök.
Én módosító javaslattal élnék az előterjesztéshez, és az lenne a határozati javaslatom, hogy
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kerületi polgárok véleményének megismerése céljából konzultációt kezdeményez az
önkormányzat által finanszírozott tűzijátékok megrendezéséről. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a Konzultációt a helyben szokásos módon hirdesse meg. Ha ez elég
kompromisszum Önnek, mert akkor nyilván ezek után még vissza kell hoznunk ezt a döntést a
későbbiekben, ha már megismertük a lakosság véleményét. Én ezt a módosító javaslatomat teszem
meg, és meg is kérdezném az előterjesztőt, hogy befogadja-e?
Környei Balázs András képviselő: természetesen.
Horváth Tamás levezető elnök: rendben, köszönöm szépen. Még ketten jelezték
hozzászólásukat. Most Hatvani képviselő úr következik.
Hatvani Zoltán képviselő: félig-meddig okafogyott lett a hozzászólásom. Lukoczki Károly amit
elmondott, nagy részével egyetértek, Polgármester Úr módosítója pedig maga a tökély. Azonban
Környei képviselőtársamnak azt szeretném mondani, aki az első hozzászólásában megdicsérte a
saját előterjesztését, hogy az milyen jó, én ezt azzal egészíteném ki, hogy az előterjesztés célja az
valóban jó, maga az előterjesztés, az egy nagyon gyenge előterjesztés. Bizottsági ülésen tárgyaltuk,
akkor még az volt a kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e környezetvédelemmel foglalkozó
bizottsága. Képviselőtársamnak most már kiderült, hogy van, ezen a bizottsági ülésen is ott volt,
ott is kapott jó pár észrevételt. Én szeretném felkérni Képviselőtársamat arra a párbeszédre, amit
ő hiányolt az előbb a rendezvényközpont kapcsán, ha legalább a frakcióvezetőket megtisztelné
azzal, ahogy Polgármester Úr tette ezt a rendezvényközpont névadója kapcsán, már azzal is előrébb
jutnánk. Bizottsági ülésen kiderült, hogy a környezetvédelmi tanácsnoknak lenne szerepe ebben az
előterjesztésben. Ezt a környezetvédelmi tanácsnok ott a bizottsági ülésen tudta meg. Tehát az
egyeztetés nulla volt. Én pedig most itt hallom Öntől, hogy gondolkodott egy olyan verzióban,
hogy a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság lehetne ennek az ügynek a gazdája. Én
felajánlom az együttműködésemet. Én ennek a bizottságnak az elnöke vagyok, de én most hallom
ezt Öntől először. Ön annyira ügyesen szervezi ezt a dolgot és senkivel nem egyeztet, csak közben
a facebookon írogat mindent, hogy én szeretném felajánlani az együttműködést. Polgármester Úr
végül is kifogta a szelet a vitorlából, mert ő valóban nemcsak a bizottságot, nemcsak a
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környezetvédelmi tanácsnokot, hanem a kerület összes érdeklődő lakóját szeretné megkérdezni. Így
már én is fogom tudni támogatni ezt az előterjesztést.
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Piláth Károly képviselő úr következik.
dr. Piláth Károly képviselő: az ügyben szeretnék egy példát felhozni, hogy az Aranykút
Fesztiválon annak idején a hőskorban, amikor még Alexa György képviselő úr erőltette és végre is
hajtotta minden évben a kutyák nagy örömére a tűzijátékot, utána én a kutyásokra gondolva,
megszüntettem ennek a lehetőségét, és senki nem hiányolja, de még lézershow sem volt helyette.
Teljesen értelmetlen pénzkidobásnak tartom a lézershow-t is. Természetesen továbbra is azt
mondom, hogy döntsön ez ügyben a lakosság. Én is híve vagyok a Polgármester Úr által benyújtott
módosító indítványnak.
Horváth Tamás levezető elnök: Rózsahegyi Péter képviselő úr, parancsoljon!
Rózsahegyi Péter képviselő, Környezetvédelmi Tanácsnok: ha nem is a bizottsági ülésen
tudtam meg, hogy benne vagyok az előterjesztésben, mi külön erről nem egyeztettünk, de most
még van idő, meg alkalom sok-sok emberrel beszélni, és aztán a bizottságban tegyük ezt meg. Hogy
miért a bizottságban és miért a bizottság hozzon akár eseti felmentésről is döntést? Azért, mert ott
konszenzus, demokrácia, többpárti akaratok jelenhetnek meg. Egy személyben ne a
környezetvédelmi tanácsnok döntsön arról, hogy valami környezeti vonatkozással járó programot
megtartanak-e vagy sem.
Horváth Tamás levezető elnök: Kovács István képviselő úr következik.
Kovács István képviselő: alaposan körbejártuk ezt a témát. Mindamellett, hogy maga az
előterjesztés témáját tekintve, valószínűleg kerületi szinten is több szól mellette, mint ellene, és
üdvözlöm Polgármester Úr javaslatát is, azt gondolom, ez mindannyiunk számára egy tanulságos
dolog, hogy maguk az előterjesztések ne ad hoc támadások legyenek, hanem szervezett összhang a
képviselők és a bizottságok között. Akkor már lehet, hogy a mai ülésen is oda tudtuk volna tenni
az igen szavazatunkat, ha ez megfelelően elő van készítve. Azt gondolom, hogy sok hozadéka sajnos
nincs. Hisz egy koncentrált helyen, önkormányzat részéről megtartott tűzijátékról beszélünk.
Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az én szomszédságomban van olyan ember, aki a Gellérthegyen látott tűzijátékokhoz hasonlót tudna eldurrogtatni, olyan produkciókat hajtanak végre. Ez
ezeknek nem szab gátat. Igaza van az előterjesztőnek abban, hogy ez egy precedens érték, egy
útmutatás lehetne a lakosság számára. Ezekben a témákban tudjuk, hogy mennyire iránymutatást
követőek azok, akik egyébként őrült módon végig petárdázzák az egész éjszakát. A magam részéről,
mivel állatbarát vagyok, én sem támogatom a petárdás és tűzijátékos ünneplést. Lassan idejétmúlt,
és azt gondolom, hogy kövessük az idő szavát. Még egyszer mondom, készítsük elő, jöjjön be olyan
előterjesztés ezekben a témákban, amely mindannyiunk számára elfogadható és megszavazható.
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Horváth Tamás levezető elnök: további hozzászólás hiányában a vitát lezárom. Képviselő Úrnak
még annyit mondanék, ha már hivatkozik összegekre, akkor illene az előterjesztésbe betenni, hogy
mennyi volt a tűzijáték, mennyiért lehet lézershowt csinálni, mert én ezt így nem tudom.
Ez ügyben figyelmeztetném, 6 hónapja várom Öntől, hogy az önkormányzati lapok melyik
kerületben mennyibe kerülnek. Ígérte, hogy ezt összeszedi nekem, csak hogy a jövőben hogyan
tárgyaljak majd az újságkészítőkkel. Köszönöm szépen, ez nem tartozott ehhez az előterjesztéshez.
A befogadott módosító indítvánnyal együtt teszem fel szavazásra a határozati javaslatot. A lényeg
tehát, indítunk egy kerületi szavazást, megkérdezzük a polgárokat mit gondolnak erről, majd vissza
kell hoznunk a testület elé ennek az előterjesztésnek a döntését. Kérem, indítsuk a szavazást!
Elfogadásához minősített többség szükséges.
185/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a kerületi polgárok véleményének megismerése céljából konzultációt
kezdeményez az önkormányzat által finanszírozott tűzijátékok megrendezéséről.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Konzultációt a helyben szokásos
módon hirdesse meg.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: a Konzultáció lefolytatására 2020. november 15.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 6. pontja:
83/2020/09.10.
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozásra
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 83/2020/09.10. számú előterjesztés, amely javaslat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozásra. A vitát megnyitom. Andó Miklós képviselő úr, parancsoljon!
Andó Miklós képviselő: én arra lennénk kíváncsi, mert emlékszem rá, nagyon régóta megy ez a
dolog, hogy régebben valamilyen létszám is volt mögé téve. Annyit láttam a költségvetésben, hogy
4 millió forintot tettünk talán félre az önkormányzat részéről. Ezeknek a tanulóknak a kiválasztása
az alapítvány javaslata alapján bármennyi lehet, vagy van valami létszám korlát? Hogy adódik ki ez
a 4 millió forint? Ebből a szövegből most nem derül ki, csak hogy mi is hozzájárulunk ehhez az
alapítványhoz. A létszám oldalát nem látom, meg a kiválasztásnak a metodikáját.
Horváth Tamás levezető elnök: kis segítséget kérek Pádár Gabriella csoportvezetőtől.
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Pádár Gabriella, a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője: szeretettel köszöntöm
Önöket! Jogszabály alapján történik. A pályázatot benyújtók közül bárki, aki a jogszabályi
feltételeknek megfelel, részt vehet a pályázaton. Sajnos nem volt, a tavalyi évben sem és előtte sem
merítették ki a keretet, ezért kérem, hogy tájékoztassák a körzetükben lévőket, hogy minél többen
nyújtsák be a pályázatot.
Andó Miklós képviselő: köszönöm!
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük szépen a tájékoztatást! További hozzászólást nem
látok, a vitát lezárom. A határozati javaslatot szavazásra bocsátom. Elfogadásához minősített
többség szükséges.
186/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, nyilatkozik arról,
hogy az elektronikus adatbázis használatának feltételeit, valamint a 2021. évi pályázati
forduló Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, továbbá nyilatkozik arról, hogy az
EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és az Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el, valamint arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
2. A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt döntések meghozatalát igazoló – a határozat mellékletét képező –
nyilatkozatot az Önkormányzat nevében írja alá, juttassa el az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére, és gondoskodjon mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatok
határidőben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő kiírásáról.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, a nyilatkozat eljuttatására: 2020. október 1., a pályázatok kiírására:
2020. október 5.
(20 igen szavazat, egyhangú)
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A napirend 7. pontja:
84/2020/09.10.
Javaslat hozzájárulás megadására a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Csibe Bölcsőde,
Napraforgó Bölcsőde és a Kippkopp Bölcsőde tagintézményei szolgáltatási körének
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatással való bővítéséhez
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 84/2020/09.10. számú előterjesztés, amely javaslat
hozzájárulás megadására a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Csibe Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde
és a Kippkopp Bölcsőde tagintézményei szolgáltatási körének időszakos gyermekfelügyelet
szolgáltatással való bővítéséhez. A vitát megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. A
határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk!
187/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy hozzájárul a Rákosmenti Egyesített Bölcsődék Csibe Bölcsőde,
Napraforgó Bölcsőde és a Kippkopp Bölcsőde tagintézményei szolgáltatási körének
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatással való bővítéséhez.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntése alapján
tegye meg a szükséges lépéseket a működési engedély módosítására.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, a működési engedély módosítására irányuló kérelem benyújtására: 30
napon belül
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 9. pontja:
92/2020/09.10.
Javaslat a 127592/25 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatba adására a Magyar
Gyeplabda Szakszövetség részére
Előadó: dr. Füzesi Péter alpolgármester
Horváth Tamás levezető elnök: a következő előterjesztésünk a 92/2020/09.10. számú, amely
javaslat a 127592/25 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatba adására a Magyar Gyeplabda
Szakszövetség részére. A vitát megnyitom. Andó Miklós képviselő úr, parancsoljon!
Andó Miklós képviselő: ez megint egy olyan fejlesztési program, aminek, ha jó a végeredménye,
örülhetünk neki, csak egyszerűen nem látjuk az elején, hogy mi is lesz belőle. Ugyanúgy, mint a
színháznál meg a stadionnál is, először bólintunk rá, hogy lehet, és nem tudjuk még, hogy mi valósul
meg és mi lesz a vége. Én vagy egy olyan kitételt szeretnék benne látni, hogy amikor elkészülnek a
tanulmánytervek, akkor adunk erre végleges választ, vagy kéne egy olyan tanulmánytervet látni,
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hogy látnánk, mit akarnak megvalósítani ezen a területen. Szerintem ebből az anyagból csak egy
pályaméret derül ki. Bizottsági ülésen is próbálta az Elnök Úr megmagyarázni, hogy lesznek majd
alapok, de abból műszakilag nem lehet tudni, hogy mi történik. Ezért tartózkodok ennél a
szavazásnál, mert bizonytalan vagyok, és nem szeretnék még egy olyan dologba belefutni, hogy
majd fél év meg egy év múlva derül ki, hogy hatszor annyiba kerül, meg hatszor olyan nagy, mint
amit eredetileg gondoltunk, mert akkor meg abban a tudatban kell majd döntenünk.
Horváth Tamás levezető elnök: dr. Füzesi Péter alpolgármester urat kérem, válaszolja meg a
kérdést.
dr. Füzesi Péter alpolgármester: azt látom, hogy ez a koncepció a legjobb a kerületben, hiszen
semennyi pénzünkbe nem kerül a mostani jelen állás szerint. Úgy van meghatározva opcionálisan,
ha a kormányzat támogatja ezt a beruházást 100%-osan, akkor megvalósul, és onnantól kezdve
viszont a működtetés, illetve minden egyéb kiadás a szakszövetséget fogja terhelni. Az
előterjesztésben látható, hogy nagyjából milyen lesz ez a sportpálya. Megbeszéltük a bizottsági
ülésen, hogy a Zrínyi úton található focipálya mellett fog közvetlenül megvalósulni egy műfüves
pálya és mellette ugyanúgy, közvetlenül a Zrínyi út felé a maradék kis háromszög részen lesz egy
gyakorlópálya, és a kettő között fog megvalósulni valószínűleg egy kétszintes épület. Ennek az első
szintjén lennének az öltözők, a második szinten pedig – mi javasoltuk, hogy nyugodtan, ha már
központot szeretne ez az olimpiai sportág itt Magyarországon, és megtisztelnek minket, hogy a
XVII. kerületre gondoltak – egy irodát lehetne kialakítani egy tárgyalóval és egy-két szobával, hiszen
egy olimpiai sportág központja azért ezt megkívánja. Próbáljuk, hogy minél kevesebb zöldfelületet
vegyünk el, de nagyon fontos megjegyezni azt, hogy amikor megkötöttük a megállapodást Budapest
Főváros Önkormányzatával, abban benne volt, hogy kizárólag sport célra illetve ifjúsági célra
hasznosítható. Nagy részben ez utánpótlás bázis is lenne, tehát megvan a sportcél és az ifjúsági cél
is. Azért is került szóba, hogy egy általános iskola közelébe rakjuk, mert nagyon szeretnénk, ha a
diákjaink is tudnának itt sportolni. Arra a megállapodásra jutottunk – ez itt benne is van az
előterjesztésben –, hogy az iskolai tanulók iskolaidőben használhassák ingyenesen ezt a pályát. Erre
az is biztosíték, hogy az utánpótlásban elég jó normatív finanszírozás van az egyesületek számára,
ezért érdeke is a sportegyesületnek, a szakszövetségnek, hogy a gyermekek sportoljanak. Ez azt
jelenti, hogy a Zrínyi úti általános iskola tanulói – hiszen közvetlen közelében vannak – tudják
hasznosítani ezt a pályát, és vannak olyan megállapodások is szakszövetségekkel, hogy az iskolai
oktatási időben valamilyen sportág egy adott idősávban használhatja az intézmény tornatermét vagy
egyéb sportpályáját. Azt gondolom, ez egy nagyon jó konstrukció, nagyon sok lehetőség van benne.
Bukási lehetőséget nem látok a mi részünkről, nagyon jó szívvel tudom ajánlani
képviselőtársaimnak, hogy legyenek kedvesek megszavazni ezt az előterjesztést.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm. Megadom a szót Lukoczki Károly képviselő úrnak.
Lukoczki Károly képviselő: egyetlen egy kérdésem lenne. Az öltözők, szertár felsorolásánál, 4 db
legalább 16 fős öltöző, zuhanyzó, WC, 1 db legalább 25 m2-es sporteszköz raktár stb. van említve.
Ezeket a létesítményeket lehetőség szerint konténeres kialakítással kívánjuk megoldani. Milyen
második emeletről beszél Alpolgármester Úr?
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Horváth Tamás levezető elnök: konténer van háromemeletes is.
dr. Füzesi Péter alpolgármester: köszönöm szépen az észrevételt, de nem konténerek lesznek
elhelyezve, azt beszéltük, hanem épület lesz, mert a méltóságát mégis megadja annak az épületnek.
Ők konténert szerettek volna, de mi azt javasoltuk, hogy épület legyen, hiszen városképileg az
sokkal szebb. A költségeket nem mi álljuk – az olcsóbb lenne –, ezért megengedhetjük azt, hogy
nyugodtan legyen épület. De köszönöm az észrevételt.
Horváth Tamás levezető elnök: megadom a szót Andó Miklós képviselő úrnak.
Andó Miklós képviselő: hát itt megint az a probléma jött föl, Alpolgármester Úr beszél sok
mindenről csak éppen itt semmi nincs belőle. Én arra, hogy az Alpolgármester mit beszélt meg
valakivel, valahol miközben az előterjesztésben nincsenek benne azok az elképzelések, vázlatok
amiről …. pont ez a bajom. Hogyhogy nem az jött ide be, amit Ön ismer? Miért más van itt, mint
amit Ön tud? Miért ír itt konténert, ha Ön épületről tud? Hát ne haragudjon, megint olyat szavaztat
meg velünk, ami már nem igaz, mert Ön már tovább beszél. Pont ugyanaz van, mint a többi ilyen
hasonló beruházásnál. Bedobnak Önök valamit és utána más valósul meg, a végén meg mindig
ezzel indokolják, hogy úgyse mi fizetjük. Azt nem tudom, hogy ki fogja fizetni, azért én még ebben
nem vagyok biztos, hogy ki fogja majd ezt hosszútávon fizetni, de azért a mi területeinket viszik el
sorba-sorba, és aztán ki tudja, hogy majd öt-tíz év múlva ezekre a területekre nem lenne-e
szükségünk. Ha ott félbemarad valami vagy mit tudom én mit csinálnak. Miért nem lehet egy olyan
előterjesztést végre beadni, egy ilyen beruházási előterjesztést, amikor tényleg az van benne, amiről
meg lehet egyezni ezekkel a társaságokkal. Lehet, hogy ez a társaság tíz év múlva már nem is fog
működni, mert nem kap a kormánytól plusz pénzt, mint ahogy most kapja a sok sportegyesület. És
itt meg Ön arra hivatkozik, hogy egyértelműen le van itt minden rajzolva, írva, hova megy a pálya,
hova megy a másik pálya, hova megy az épület. Ez semmi, itt egy üres zöld terület van és ez nincs
benne. Tehát nem mond igazat, amikor nekünk mondja, mert Ön sem tudja garantálni, hogy az úgy
is lesz. Köszönöm szépen. Nem tudok támogatni ilyen előterjesztést.
Horváth Tamás levezető elnök: megadom a szót ügyrendben dr. Füzesi Péter alpolgármester
úrnak.
dr. Füzesi Péter alpolgármester, ügyrendi: köszönöm, csak meg lettem szólítva. Nem mondok
igazat? Honnan veszi, hogy nem mondok igazat?
Andó Miklós képviselő: (képviselő úr válasza nem hallható)
dr. Füzesi Péter alpolgármester, ügyrendi: honnan veszi, hogy nem mondok igazat? Majd
amikor ott valósul meg, akkor majd remélem, hogy elnézés fog kérni itt. Nagyon köszönöm, hogy
nem mondok igazat. Feljegyeztem.
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Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm szépen, az ilyen kisebb csetepatékat majd a folyosón
rendezzék el. Megadom a szót Hatvani Zoltán képviselő úrnak.
Hatvani Zoltán képviselő: sok szerencsés képviselő ül itt, akik nem tagjai a Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottságnak. Sajnos nekem – viszonylag közel is ül hozzám – bizottsági
tagtársam Andó Miklós képviselő úr. Az elmúlt tíz hónapban nem tudom, hogy hány bizottsági
ülést tartottunk, de megtapasztaltam azt, hogy az élő fába is beleköt. Három-négy előterjesztést
másfél órán keresztül kérdezünk, és olyan dolgokat kérdez, például csak most itt kettő jutott
eszembe hirtelen, nem szoktam még jegyezni ezeket az elszólásait Képviselő Úrnak, de előbb-utóbb
lehetne, és ebből egy vicclapot lehetne indítani. Bizottsági ülésen elhangzik, hogy ez a
gyeplabdapálya a meglévő focipálya mellé fog épülni vagy kialakulni, létesülni, erről beszélünk egy
pár percet, Képviselő úr, Alelnök Úr gombot nyom és megkérdezi, hogy mi lesz a megszüntetett
focipályával, mert ugye annak a helyére fog megvalósulni a gyeplabdapálya. De a következő
hozzászólása – próbál sokat hozzászólni, most már a bizottsági ülésen már egy külön órát
szereltettünk föl, az órának a neve Andó Miklós óra, jóformán csak akkor kell elindítanom, amikor
Ő szól –, megkérdezi, hogy nem tud semmit a megvalósuló pályázatról, nem látja a méreteket, nem
látja a számokat. Ha jól emlékszem a kettes vagy a hármas számú melléklet tartalmazta ezt. Tehát
én ezt már megszoktam a bizottsági ülésen, én szeretem az ilyen jellegű feszültséget, mikor egymás
hangjába, és egymás mondanivalójába belevágunk, de szerencsések Önök képviselőtársaim, akik
nincsenek ott a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén, mert Önök csak itt
élvezhetik Andó Miklós képviselőtársunk hozzászólásait.
Horváth Tamás levezető elnök: megadom a szót Lukoczki Károly képviselő úrnak.
Lukoczki Károly képviselő: nagyon jó, hogy van a bizottsági ülés, azért nagy része elhangzik
ezeknek a dolgoknak. Én is végigülöm a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülését
és élvezettel hallgatom az Elnök Úr és Andó Miklós képviselő úr közötti vitát. Ezért vannak a
bizottsági ülések, hogy a vitákat igyekezzünk ott lefolytatni, én is néha úgy érzem, hogy többet
beszélünk itt a képviselő-testületi ülésen ezekről a dolgokról, amit már ott megbeszéltünk és itt nem
kéne. Ezzel a gyeplabdapályával kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy 2020. március 9-én volt
egy tárgyalás, amit Polgármester Úr folytatott az MGYSZ-el. Hogy lehetne olyat kialakítani, hogy
talán a frakcióvezetőket is meghívni egy ilyen kvázi megbeszélésre? Lehet, hogy sok minden
elhangozhatott volna már azon a megbeszélésen és tudtuk volna a frakciót erről tájékoztatni.
Tudom, hogy Önöké a többség, de mi lenne az akadálya, hogy mondjuk én részt vegyek egy ilyen
megbeszélésen? Köszönöm.
Horváth Tamás levezető elnök: megfontolom a javaslatát, Képviselő Úr, de valószínűleg az idő
a probléma, és az, hogy kivel, mikor tudunk leülni tárgyalni. Nem egyszerű, higgye el, több mint
egy éve folyik ez az egyeztetés a Gyeplabda Szövetség és a minisztérium között. Telefon, tudom.
Én is szívesen mennék a Fővárosi Önkormányzatba egy csomó egyeztetésre, de sosem hívnak.
Most erről ne nyissunk itt vitát. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, a vitát
lezárom. Szavazás kezdődik, minősített többség szükséges a határozati javaslat elfogadásához.
Kérem, szavazzunk!
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188/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kucorgó téri fejlesztésekhez, valamint az ingatlan-nyilvántartásban
127592/25 helyrajzi szám alatt felvett és Rákosmente Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) sportcélú hasznosítási
kötelezettségének biztosításához kapcsolódóan támogatja az Ingatlan egy részén
gyeplabdapálya és kiszolgáló létesítmények megépítését, és vállalja a beruházás
megvalósítását, amennyiben annak teljes körű finanszírozását a 2021. évi központi
költségvetés biztosítja.
2. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az 1) pontban írt beruházás megvalósulásának feltételével, a
sportlétesítmény üzemeltetése érdekében 15 év határozott időtartamra – amely 5 évvel
meghosszabbítható – a Magyar Gyeplabda Szakszövetséggel (a továbbiakban:
Szakszövetség) ingyenes használati megállapodást köt azzal, hogy a sportlétesítmény
működtetésének, karbantartásának, üzemeltetésének költségei a Szakszövetséget
terhelik, továbbá a Szakszövetség köteles a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal külön
megállapodásban rögzíteni a sportlétesítménynek a kerületi oktatási- és nevelési
intézményekbe járó gyerekek általi ingyenes használatának feltételeit.
3. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Emberi Erőforrások
Minisztériumát és a Magyar Gyeplabda Szakszövetséget, valamint felkéri és
felhatalmazza a polgármester, hogy a 2. pont szerinti ingyenes használati megállapodást
készítse elő és az Önkormányzat nevében írja alá.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a szerződéskötésre: a
döntést követő 30 napon belül
(19 igen szavazat, 1 tartózkodás)
A napirend 11. pontja:
81/2020/09.10.
A Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a 2020. év II. negyedévében átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Szabó Tiborné, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
Horváth Tamás levezető elnök: áttérünk a beszámolókra. A következő előterjesztésünk a
81/2020/09.10. számú, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság beszámolója a 2020. év II. negyedévében
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A vitát megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát
lezárom. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzunk!
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189/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rákosmenti Erőforrás Bizottság 2020. év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 12. pontja:
82/2020/09.10.
A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója a 2020. év II.
negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hatvani Zoltán, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Horváth Tamás levezető elnök: a következő előterjesztésünk a 82/2020/09.10. számú, amely a
„kemény” bizottság beszámolója. A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolója
a 2020. év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A vitát megnyitom.
Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség
szükséges. Kérem, szavazzunk!
190/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2020. év II. negyedévében átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 13. pontja:
86/2020/09.10.
Beszámoló a 2020. év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: a következik a 86/2020/09.10. számú előterjesztés, amely
szintén egy beszámoló a 2020. év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A
vitát megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzunk!
191/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2020. év II. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri
beszámolót elfogadja.
(14 igen szavazat, 6 tartózkodás)
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A napirend 14. pontja:
87/2020/09.10.
Beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2020. év II. negyedévi felhasználásáról
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 87/2020/09.10. számú előterjesztés, amely
beszámoló a szociális célú gazdálkodási tartalék 2020. év II. negyedévi felhasználásáról. A vitát
megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű
többség szükséges. Kérem, szavazzunk!
192/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított szociális célú
gazdálkodási tartalék II. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
(20 igen szavazat, egyhangú)
A napirend 15. pontja:
90/2020/09.10.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2020. év II. negyedévi döntéseiről
Előadó: Horváth Tamás polgármester
Horváth Tamás levezető elnök: következik a 90/2020.09.10. számú előterjesztés, amely
beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2020. év II. negyedévi döntéseiről. A vitát
megnyitom. Hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű
többség szükséges. Kérem, szavazzunk!
193/2020. (IX. 17.) Kt. határozat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester átruházott hatáskörben – a 2020. év II. negyedévében – hozott döntéseiről
szóló beszámolót elfogadja.
(19 igen szavazat, 1 tartózkodás)
Horváth Tamás levezető elnök: ezzel a napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk.
Napirend utáni hozzászólások következnek. Kettőt tartok a kezemben. Az első dr. Fenke Ferenc
napirend utáni hozzászólása, amelynek címe „Koronavírus-fertőzés kockázata”. Kérem Képviselő
Urat, hogy tájékoztasson bennünket.
Napirend utáni felszólalás: Koronavírus-fertőzés kockázata
dr. Fenke Ferenc képviselő: a helyzet az, hogy tegnap este egy főorvos kollégától kaptam egy
nagyon tanulságos és érdekes diagramsort, ami „A koronavírus – fertőzés kockázata különböző
helyszíneken” címet viseli. Rávilágít az expozíció időtartamát, módját és helyét tekintve valamint a
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maszkviselés módozatát tekintve, hogy körülbelül milyen kockázati fokok lépnek fel. Itt térek ki
arra az élményemre, ami júniusban mindnyájunk tapasztalata lehetett, hogy fellélegeztünk, talán
vége a járványnak és a júniusi képviselő-testületi ülésen Bényi doktort kivéve senki nem viselt
maszkot. Hát most már a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy klasszikust idézzek, és ez a
diagramsor arra is való többek között, hogy valamelyest a maszk szkepticizmust felülírja. Az első
diagram arról szól, hogy a maszkviseléssel a rövid ideig tartó kontaktusnál a különböző terekben,
különböző módozatokon, csendben, beszélgetés közben vagy kiabálás és éneklés közben milyen
fokú a kitettség ahhoz, hogy a vírus minket megbetegítsen. Hangsúlyoznám ebben a kontextusban
azt is, hogy az a fajta maszk, amit én most viselek, és amit fél életemben viseltem a műtőben, ez
arra való, hogy a nyitott hasat ne lélegezem tele, de hogyha ezt mindenki viseli, akkor mindenkit
véd, ez egy egyszerű paraszti logikából adódó tény. Nyilván nem az FFP2-es meg az FFP3-as
maszkokról beszélünk ebben az esetben, azok külön részecskeszűrővel rendelkeznek. Az FFP3-as
kifejezetten a COVID közvetlen betegellátást szolgáló védőeszköz. Ha tovább lépünk eggyel a
diagramsorban, akkor kiderül az, hogy a maszkviseléssel és a hosszú ideig tartó kontaktusnál a
diagram jobb alsó sarkában megláthatjuk, hogy rossz szellőzésnél akkor is, hogyha csendben
vagyunk, beltéren már hatalmas a kitettség. És a következő diagramsor a maszknélküliség, rövid
ideig tartó kontaktusnál, tessenek megnézni a jobb oldali téglalapokat, ez csaknem 100%-os
incidenciát jelent, ami a rossz szellőzésnél zárt helyen hangos beszéd esetében. Az utolsó diagram
a maszk nélküli, hosszú ideig tartó kontaktusnál gyakorlatilag 100%-os a kitettség és a veszély. Ezzel
csak azt akartam hangsúlyozni, hogy egészen addig, amíg mellbevágóak az epidemiológiai számok,
a megbetegedés számok – hál istennek Magyarországon a halálozási arányszám nem nagy,
változatlanul alacsony és változatlanul csak és kizárólag az egyéb súlyos kísérőbetegségek által
sújtott pácienseket érinti –, mindenképpen komolyan kell venni, és gyakorlatilag minden olyan
helyen, ahol sok ember van együtt, kötelező legyen, egészen addig, amíg ezt felül nem írja egy
kedvező statisztika.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm szépen Képviselő Úr. dr. Bényi Zsolt képviselő úr
ügyrendben kért szót.
dr. Bényi Zsolt képviselő, ügyrendi: kaphatok-e valakitől ügyrendi hozzászólásra egy
lehetőséget, mert amúgy nincs jogom hozzászólni, úgy tudom?
Horváth Tamás levezető elnök: ezzel a témával kapcsolatban szeretne hozzászólni?
dr. Bényi Zsolt képviselő, ügyrendi: igen.
Horváth Tamás levezető elnök: járványügyi helyzetre való tekintettel Hatvani Zoltán
frakcióvezető úr szerintem megengedi. Parancsoljon, Képviselő Úr.
dr. Bényi Zsolt képviselő, ügyrendi: nem tudom, hogy ki mennyire mélyen ismer, én őszinte
szeretettel mondom ezt, hogy senkit nem akarok megbántani ezzel, amit mondok, de ma is
hallottam, és nagyon sokszor találkozom azzal, hogy azt mondják emberek, hogy nem hisznek
ebben a maszkhasználatban. Szíve joga mindenkinek, hogy hisz benne vagy nem, de hát csak
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gondoljuk el, hogy az összes szabályozás, ami valamiféle megfontolás alapján történik, az
kötelezővé válik és nem hit kérdése. Ha azt mondom én, hogy nem hiszek abban, hogy a gyorshajtás
közúti veszélyeztetést jelentene, attól én még nem mehetek 120 km/órával a belvárosban, pedig
nem hiszek benne. Nagyon szépen kérem, hogy mindenki nézzen magába, aki így gondolkodik, és
mindenkivel próbálja elfogadtatni, hogy egy közösségben egy szabályrendszer, ha van, az nem hit
kérdése, hanem az egy kötelesség.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönjük szépen Képviselő Úr. Én is amellett vagyok,
mindkettőjükre hivatkozva, hogy igenis vegyük komolyan, hiszen egyre jobban terjed a járvány,
ezért is költöztünk át a képviselő-testületi ülést megtartani ide, a Vigyázó Sándor Művelődési
Központ fórumtermébe, mert itt szellőssebben, egymástól nagyobb távolságban tudunk ülni.
Nagyon fontos, hogy ne fertőzzük egymást, és ha valaki nem is hisz benne, akkor legalább arra
legyen figyelemmel, hogy a társait vagy akikkel kontaktál, őket megfertőzheti akár ő is. Én is
egyetértek ezekkel a javaslatokkal. Köszönöm szépen Önöknek a figyelemfelhívást. Áttérünk az
utolsó napirend utáni felszólalásra, amelyet Hatvani Zoltán képviselő úr adott be „Leburkolt
közterületek” címmel. Parancsoljon.
Napirend utáni felszólalás: Leburkolt közterületek
Hatvani Zoltán képviselő: először is szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét. Jegyző
Asszony, Aljegyző Úr, Polgármester Úr és úgy tudom, hogy több Irodavezető is részt vett abban a
munkában, ami körülbelül nyolc hónapja indult. Egyre több az olyan beköltöző Rákoskerten – én
csak ezzel foglalkozom, de lehet, hogy van máshol is ilyen –, egyre több az olyan beköltöző
Rákoskerten, Szárazhegyen, aki a bepakolás és a dobozok kicsomagolása után első és legfontosabb
feladatának azt tartja, hogy a kertben és a közterületen kiírtja a zöldfelületet, gyönyörű márvány
burkolatokkal burkol le mindent, és a jakuzzi és a medence között is autóval közlekedik. Több ilyen
ingatlanról kaptam bejelentést én is fogadóóráimon, telefonon és a facebookon. Egy ilyen konkrét
üggyel kerestem meg az önkormányzatot és egy jó hírről szeretnék beszámolni. A jó hírt azért
tartom fontosnak, hogy elmondjam itt is, van remény és az önkormányzat tud ebben segítséget
nyújtani és hathatósan fellépni. Az Erzsébet körúton volt egy olyan ingatlan – a házszámát nem
szeretném mondani –, ahol az ingatlan tulajdonossal én is fölvettem a kapcsolatot körülbelül tíz
hónapja. Egy bejelentés kapcsán mentem hozzá és tájékoztattam – ha tudtam volna, hogy a
technika ennyire mellettünk van, akkor hoztam volna fotókat erről a közterületről –, tehát Ők a
beköltözés után kint is bent is mindent kiirtottak és teljes egészében leaszfaltozták a közterületet, a
vizesárkot betömték, a fákat kivágták. Több szomszéd szólt nekik is, hogy ez nem szabályos, ők
ezzel nem törődtek. Amikor becsöngettem hozzá, elveszítettem rögtön három szavazatot, és
felajánlottam a segítséget abban, hogy ajánlok neki olyan vállalkozót, aki segít ezt az állapotot
megszüntetni és legalább három-négy fát elültetni a területen. Hosszú-hosszú beszélgetés után
végül is oda küldtek, ahová több képviselőtársam is szokott engem küldeni egy-egy vita után. Az
önkormányzat lépett, a közterület-felügyelet kint volt, az önkormányzat irodái is felvették a
kapcsolatot a hölggyel, és nagy csodálkozásomra a tulajdonos hölgy egy hónapja fölhívott, hogy
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képviselő úr, megkaptuk a büntetést, háromszázezer forintot kellett azonnal fizetnünk. Ezt meg is
tette, és fölszólította őt az önkormányzat, hogy valamilyen tervet készítsen, készíttessen arra, hogy
a közterületet hogyan kell visszaállítani az eredeti állapotába év végéig. A hölgy egyre
együttműködőbb lett, talán egy szavazatot meg is mentettem, és megkérte azoknak az iparosoknak
az elérhetőségét, akiket én nyolc vagy tíz hónappal korábban ajánlottam neki. Felbuzdulva ezen a
sikeren, én azt gondolom, hogy ez egy siker, és ha minden évben csak kettő ilyet el tudunk érni
Rákoskerten, akkor egyre több olyan telefont fogok kapni, ahol a környéken lakók, élők köszönik
meg azt, hogy az önkormányzat jó gazdája a közterületnek. Sok erőt kívánok az önkormányzatnak,
Polgármester Úrnak, Irodavezetőknek, mert sajnos egyre több az ilyen eset.
Horváth Tamás levezető elnök: köszönöm Képviselő Úr! Képviselő-testületi ülésünk végére
értünk, a képviselő-testületi ülést 11 óra 18 perckor bezárom.
Még egy információt szeretnék Önöknek elmondani. Szombaton van Riz Levente néhai
polgármesterünk halálának egyéves évfordulója. A család tájékoztatása szerint elkészült a síremlék,
mindenkit arra bíztatok, javasolnám, hogy gyertyával, egy szál virággal látogasson ki a temetőbe.
Szombaton 18 órakor a Rákoscsaba utcától egy emlékkerékpározás indul, majd a Cinkotai úttól
nem messze lesz egy kis megemlékezés néhány verssel, gyertyagyújtással és faültetéssel emlékezünk
Riz Levente polgármester úrra. Várunk szeretettel mindenkit!
Köszönöm szépen a jelenlétet, köszönöm a munkájukat, jó pihenést kívánok a hétvégére.
K. m. f.
dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző

Horváth Tamás s.k.
polgármester
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