Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottsága
Ülésszám: 1/114634-1/2014.
JEGYZŐKÖNYV
készült a bizottság 2014. december 17-ei
nyilvános üléséről
Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV. ker., Bocskai út 1-3.
A. épület 112-es tárgyaló
Jelen van: 6 fő

(Bencsics Lászlóné, Agárdi János, Vékás Sándor, Móricz Eszter,
Gyurcsánszky János, Kaltenecker Dániel)

Meghívottak:
Hajdu László polgármester, Németh Angéla alpolgármester, Dr. Pintér Gábor alpolgármester,
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester, Dr. Lamperth Mónika jegyző, Vargáné dr. Kalán Ilona
aljegyző, a Jegyzői Kabinet vezetője
Jelen vannak: Dr. Balázs Zoltán alpolgármester, Szilvágyi László képviselő, dr. Trinn
Miklós a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Nábrádi Pálné a Humánpolitikai Osztály
vezetője, Dr. Sárosi Magdolna Polgármesteri Kabinet vezetője, Németh Tibor a Főépítészi,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, Ludvig Éva a Belső Ellenőrzési Osztály
vezetője, Reiszné Naszádi Magdolna az Intézményfelügyeleti és Humán Főosztály vezetője,
Hőrich Szilvia a Gazdálkodási Osztály vezetője, Herczeg István a Köznevelési,
Közművelődési és Sport Osztály vezetője, dr. Turcsányi Miklós az Adóügyi Osztály vezetője,
Böröczfy Ferenc pénzügyi tanácsadó.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Üdvözli az ülésen megjelent
bizottsági tagokat, az előadókat és a meghívottakat. Az ülést 1900 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási
Bizottság 6 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes. A következő előterjesztéseket
javasolja napirendre tűzni:
1.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról (Ikt.sz. 1/54334/2014. és az 1/54-334/a/2014. sz. anyagok)
„R”

2.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 1/54-335/2014. sz. anyag)
„R”
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3.

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-336/2014. sz. anyag)
„R”

4.

Előterjesztés a START plusz XV. kiegészítő befizetéséről szóló 16/2006. (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-337/2014. sz. anyag) „R”

5.

Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről
szóló 21/1995. (XII.19) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-339/2014. sz. anyag)
„R”

6.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb
juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról (Ikt.sz. 1/54-340/2014. sz. anyag)
„R”

7.

Előterjesztés a helyi adók bevezetésével összefüggő előzetes beleegyezés megadásáról
(Ikt.sz. 1/54-353/2014. sz. anyag)

8.

Előterjesztés folyószámlahitel szerződésről (Ikt.sz. 1/54-354/2014. sz. anyag)

9.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel és az intézményi térítés díjakkal
kapcsolatos fenntartói döntésekről (Ikt.sz. 1/54-355/2014. sz. anyag)

10.

Előterjesztés a Spirál Humán Központ (Budapest, XV. Zsókavár u. 24-28.)
kialakításához szükséges költségvetési előirányzat kiegészítéséről (Ikt.sz. 1/54358/2014. sz. anyag)

11.

Előterjesztés a XV. kerület Közbiztonságát segítő közterületi kamerarendszer 2015.
évi működtetéséről (Ikt.sz. 1/54-361/2014. sz. anyag)

12.

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására (Ikt.sz. 1/54-362/2014. sz. anyag)

13.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, költségelven bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-363/2014. sz. anyag)

14.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-364/2014. sz. anyag)

15.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, szociális alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-365/2014. sz. anyag)

16.

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 1153. Budapest, Dobó
utca 12.sz. (hrsz.:87551) alatti ingatlan keleti épületszárnyában található 1-es és 2-es
számú lakások bontásáról (Ikt.sz. 1/54-366/2014. sz. anyag)

17.

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok vagyongazdálkodása
szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota vizsgálatáról készített jelentés alapján készült „Igazoló jelentés és
intézkedési terv„-ről (Ikt.sz. 1/54-368/2014. sz. anyag)
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18.

Előterjesztés a REAC Sport Kft. működési támogatásának elszámolásáról (Ikt.sz.
1/54-369/2014. sz. anyag)

19.

Előterjesztés a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogról való lemondásáról (Ikt.sz. 1/54-379/2014. sz. anyag)

20.

Előterjesztés a Bp. XV. ker. Páskomliget u. 62. szám alatti földszinti (91158/A/6.
hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiség Társasház részére (szelektív hulladékgyűjtő
elhelyezése céljából) történő bérbeadásról (Ikt.sz. 1/54-380/2014. sz. anyag)

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Gyurcsánszky János bizottsági
tagnak adja meg a szót.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: Az előterjesztéseket nem kapta
meg, ezért a tartalmukat nem ismeri. Azt sem tudja, hogy a költségvetés végrehajtása milyen
stádiumban van, mekkora összeget használtak fel, milyen szabad pénzforrások vannak stb.,
ezért a napirend elfogadása előtt jelzi, hogy a szavazások során tartózkodni fog.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Móricz Eszter bizottsági tagnak
adja meg a szót.
Móricz Eszter bizottsági tag: Javasolja az előterjesztések tartalmának
rövid ismertetését a jelenlévők tájékoztatása érdekében.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Egyetért a javaslattal. A napirendi
javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, szavazást kér a napirend elfogadásáról.
PTB 1/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Elfogadott napirend:
1.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról (Ikt.sz.
1/54-334/2014. és az 1/54-334/a/2014. sz. anyagok)
„R”

2.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 1/54-335/2014. sz.
anyag)
„R”

3.

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-336/2014. sz. anyag)
„R”
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4.

Előterjesztés a START plusz XV. kiegészítő befizetéséről szóló 16/2006. (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-337/2014. sz. anyag)
„R”

5.

Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről
szóló 21/1995. (XII.19) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-339/2014. sz.
anyag)
„R”

6.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb
juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról (Ikt.sz. 1/54-340/2014. sz. anyag)
„R”

7.

Előterjesztés a helyi adók bevezetésével összefüggő előzetes beleegyezés
megadásáról (Ikt.sz. 1/54-353/2014. sz. anyag)

8.

Előterjesztés folyószámlahitel szerződésről (Ikt.sz. 1/54-354/2014. sz. anyag)

9.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel és az intézményi térítés
díjakkal kapcsolatos fenntartói döntésekről (Ikt.sz. 1/54-355/2014. sz. anyag)

10.

Előterjesztés a Spirál Humán Központ (Budapest, XV. Zsókavár u. 24-28.)
kialakításához szükséges költségvetési előirányzat kiegészítéséről (Ikt.sz. 1/54358/2014. sz. anyag)

11.

Előterjesztés a XV. kerület Közbiztonságát segítő közterületi kamerarendszer
2015. évi működtetéséről (Ikt.sz. 1/54-361/2014. sz. anyag)

12.

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására (Ikt.sz. 1/54-362/2014. sz. anyag)

13.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, költségelven bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-363/2014. sz. anyag)

14.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-364/2014. sz. anyag)

15.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, szociális alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-365/2014. sz. anyag)

16.

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 1153. Budapest,
Dobó utca 12.sz. (hrsz.:87551) alatti ingatlan keleti épületszárnyában található 1es és 2-es számú lakások bontásáról (Ikt.sz. 1/54-366/2014. sz. anyag)

17.

Előterjesztés
az
Állami
Számvevőszék
által
az
önkormányzatok
vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XV.
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota vizsgálatáról készített jelentés alapján
készült „Igazoló jelentés és intézkedési terv„-ről (Ikt.sz. 1/54-368/2014. sz. anyag)
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18.

Előterjesztés a REAC Sport Kft. működési támogatásának elszámolásáról (Ikt.sz.
1/54-369/2014. sz. anyag)

19.

Előterjesztés a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogról való lemondásáról (Ikt.sz. 1/54-379/2014. sz. anyag)

20.

Előterjesztés a Bp. XV. ker. Páskomliget u. 62. szám alatti földszinti (91158/A/6.
hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiség Társasház részére (szelektív
hulladékgyűjtő elhelyezése céljából) történő bérbeadásról (Ikt.sz. 1/54-380/2014.
sz. anyag)

*******

1.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének VIII. számú módosításáról (Ikt.sz.
1/54-334/2014. és az 1/54-334/a/2014. sz. anyagok)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hőrich Szilvia osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Szóbeli kiegészítésre adja meg a
szót a Gazdálkodási Osztály vezetőjének.
Hőrich Szilvia osztályvezető: A rendeletmódosítás az elmúlt három
hónap előirányzat változásait tartalmazza. A költségvetés VII. módosítása kizárólag az
intézményi és intézményvezetők jutalmait rendezte a tartalék sorokról a kiadási sorokra
történő átcsoportosítással. A jelenlegi módosítást egyrészt az államháztartáson belüli
működési célú támogatásokból eredő átvett pénzeszközök beemelése miatt szükséges, mely
magába foglalja az Egészségügyi Intézmény OEP támogatásának, a közfoglalkoztatásra
kapott 25 318 000 forintnak, illetve a bérkompenzációra beérkezett 26 214 000 forintnak a
beemelését a költségvetésbe. Az ágazati pótlék összege 9 468 000 forint. A 2013. évi
normatíva elszámolás során az önkormányzat részére többlettámogatást állapított meg a
Magyar Államkincstár, ami több mint 5 512 000 forint. A pályázati bevételek átcsoportosítása
44 184 000 forint, ami a működési célú kiadásokra kerül átcsoportosításra. A költségvetési
szervek működési bevételeinek a növekménye 42 412 000 forint. Az Államháztartáson kívül
átvett működési célú pénzeszköz 98 000 forint egy kényszerkaszálásnak a
továbbszámlálásából, illetve a Kontyfa DSE támogatásának visszautalásából adódik. A
felhalmozási bevételek 346 000 forinttal emelkedik. Van egy technikai típusú átcsoportosítás,
ami a kötvény kibocsátás 2014. évi felhasználásából adódik. Az általános tartalék növekedését
a táblázat részletesen bemutatja, melyek a végső egyenlege a módosítás elfogadásával
160 490 000 forintra nő. Az előterjesztés ezen kívül tartalmazza a működési tartalékok
változásait is. A költségvetés bevételi-, kiadási fő összege 266 524 000 forinttal emelkedik,
ami így 18 951 636 forint lesz. A könyvvizsgáló semmilyen kockázatot nem lát a
rendeletmódosításban.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdések következnek.
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Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Hogy változik az Árendás és
Vácrátót Óvoda felújításával kapcsolatos elutasított pályázatok önrészének az
átcsoportosítása? A fogyatékos ellátása hogy változik? Mi az oka annak, hogy az intézményi
karbantartásra elkülönített összeget a GMK kapja, de a hibaelhárítás a hivatalban marad?
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Böröczfy Ferenc tanácsadónak
adja meg a szót válaszadásra.
Böröczfy Ferenc pénzügyi tanácsadó: Az Árendás és Vácrátót Óvoda
felújításával kapcsolatos elutasított pályázat önrésze és a következő oldalon feltüntetett
szöveges rész egymást kiegészítik. Sajnos a nyár végén derült ki, hogy a pályázatot
elutasították, ezért az előirányzatra már nincs szükség. Az önrészre elkülönített összeg
bekerült az általános tartalékba, a kötvényből származó önrész egészíti ki a fejlesztési alapot.
A hibaelhárítási keret korábban is a hivatalban volt a hirtelen felmerülő hibák elhárítása
érdekében, a karbantartás kerete rögtön az adott intézmény vagy a GMK számlájára került.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hőrich Szilvia osztályvezetőnek
adja meg a szót.
Hőrich Szilvia osztályvezető: A két elutasított KEOP pályázattal
kapcsolatban, a Spirálház felújításának témájában készült előterjesztésre nincs szükség,
ugyanis a többletköltségre vonatkozó igényt befogadták, így a pályázat költségvetése nem
változott. A támogatási szerződés 3. számú módosításában foglaltak alapján a költségvetés
átcsoportosítása megtörtént. A rendeletmódosítás készítése során ezek a tények még nem
voltak ismertek, ezért ezt a IX. számú módosításba kell visszarendezni. Az elmondottak
alapján felmerül a kérdés, hogy szükséges a Spirál Humán Központ (Budapest, XV. Zsókavár
u. 24-28.) kialakításához szükséges költségvetési előirányzat kiegészítéséről szóló
előterjesztés tárgyalása?
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Több kérdés, hozzászólás nincs. A
költségvetés VIII. módosításáról szóló előterjesztés támogatásáról kéri a szavazást.
PTB 2/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2014. évi költségvetésének VIII. számú
módosításáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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2.

Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról (Ikt.sz. 1/54-335/2014. sz.
anyag)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hőrich Szilvia osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hőrich Szilvia osztályvezetőnek
adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Hőrich Szilvia osztályvezető: A rendelet a 2015. évi költségvetési
rendelet hatálybalépéséig van érvényben. Szabályozza azt, hogy a bevételek-kiadások milyen
arányban teljesíthetőek és azt is, hogy milyen feladatokra kell biztosítani ebben az időszakban
a pénzösszegeket. A rendelet ezenkívül tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok átmeneti finanszírozását is, mely a folyamatos működést biztosítja.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdések következnek.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: A gazdasági társaságok kértek
valamilyen plusz forrást? Polgármester úr milyen nagyságrendben kapott felhatalmazást az
utalványok kifizetésére?
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hőrich Szilvia osztályvezetőnek
adja meg a szót válaszadásra.
Hőrich Szilvia osztályvezető: A Palota Holding esetében a korábban
jóváhagyott támogatás átcsoportosítása szerepel az előterjesztésben.
Böröczfy Ferenc pénzügyi tanácsadó: A polgármesternek, az
utalványok kifizetésére vonatkozóan, a korábbi időszakhoz képest, semmilyen változás nincs.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hozzászólás nincs, a 2015. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet támogatásáról kéri a szavazást.
PTB 3/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a „Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról” szóló
előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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3.

Előterjesztés az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-336/2014. sz. anyag)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Reiszné Naszádi Magdolna
főosztályvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető: A HPV elleni védőoltást
az önkormányzat finanszírozta, de ezt a fajta támogatást az állam átvállalta. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a bárányhimlő, a rotavírus, illetve a fertőző agyhártyagyulladás
elleni védőoltást támogatja. A rendeletben kidolgozásra került az oltóanyag adásának a módja.
A védőoltást az orvossal kell felíratni – akár mindhármat, ha a 20 000 forintos keretbe belefér
– majd a szülő a számla bemutatása ellenében, megkapja a támogatást. Ugyanakkor azt
javasolják, hogy az újszülöttekről szóló rendeletet jelen rendeletbe építsék be, hiszen a két
téma összefügg.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Szavazást kér az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításának a támogatásáról.
PTB 4/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013.
(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

4.

Előterjesztés a START plusz XV. kiegészítő befizetéséről szóló 16/2006. (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-337/2014. sz. anyag)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Reiszné Naszádi Magdolna
főosztályvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető: A rendelet 2006. óta van
hatályban. Tartalma alapján a kerületben született újszülöttek a babakötvényhez kapcsolódóan
10 000 forintot kapnak, de ehhez pontosítani kell a gyermekek életvitelszerű tartózkodását és
más technikai jellegű módosítások is szükségesek.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Szavazást kér a START plusz XV. kiegészítő befizetéséről szóló 16/2006.
(VI.2.) önkormányzati rendelet módosításának a támogatásáról.
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PTB 5/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a START plusz XV. kiegészítő
befizetéséről szóló 16/2006. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló
előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

5.

Előterjesztés az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről
szóló 21/1995. (XII.19) ök. rendelet módosításáról (Ikt.sz. 1/54-339/2014. sz.
anyag)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Turcsányi Miklós osztályvezető

Bencsics
Lászlóné
bizottsági
elnök:
osztályvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Turcsányi

Miklós

Turcsányi Miklós osztályvezető: Az előterjesztés tartalma szerint
igazodik az adótörvény változásaihoz. Egy olyan új szabály kerül beiktatásra a helyi
rendeletbe, aminek a hiánya a magasabb szintű jogszabállyal ellentmondásba került volna.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdések következnek.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: Jelen esetben az építmény- és
telekadó mértékét is meghatározzák?
Bencsics
Lászlóné
bizottsági
osztályvezetőnek adja meg a szót válaszadásra.

elnök:

Turcsányi

Miklós

Turcsányi Miklós osztályvezető: Kötelező törvényi előírás, hogy az
adózó terhére nézve, egy adott jogszabályt súlyosbítani, csak január 1-jéig lehet. Ugyanakkor
egy másik jogszabály kimondja, hogy egy adott rendelet hatálybalépését megelőzően 30
nappal korábban kell kihirdetni az érintett jogszabályt. Ez azt jelenti, hogy december 2-án
kellett volna kihirdetni a rendeletet, de mivel a képviselő-testület nem tárgyalta a
rendeletmódosítást, így az építmény- és telekadó mértéke nem változik.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: Készül a 2015. évi költségvetés
tervezete? Lehet azt tudni, hogy az adók milyen formában befolyásolják a költségvetést?
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hőrich Szilvia osztályvezetőnek
adja meg a szót válaszadásra.
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Hőrich Szilvia osztályvezető: A költségvetési koncepciót már nem
szükséges elkészíteni, kikerült a jogszabályból. A költségvetés tervezése folyamatban van, az
adóbevételeket a 2014. évi szinten veszik figyelembe. Az idegenforgalmi adó kisebb összeget
tesz ki, melynek beszedéséről a kerület lemondott, de a kerület felhatalmazást adhat a
fővárosnak ennek az adónemnek a beszedésére vonatkozóan.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Év elején megemelték az adóbevétel
előirányzatokat, melynek eredményeképpen az első fél év környékén látható volt a várható
összeg. Most, az év végén milyen eredmény tapasztalható?
Turcsányi Miklós osztályvezető: Jelen pillanatban, vélhetően az
építményadó összege 100 %-on lesz, a telekadó mértéke 1-2 %-kal, hozzávetőleg 13 millió
forinttal lesz túlteljesítve. A gépjárműadó beszedésekből származó összegek az év végén
csökkenést mutatnak, ugyanis az adatszolgáltatás később érkezik a költségvetés tervezéséhez
képest. Tekintettel arra, hogy a kerületi gépjármű állomány stagnál és az átlagéletkoruk is
növekszik, így az adott bevétel is csökkenő tendenciát mutat. Az iparűzési adó az év utolsó
napjaiban érkezik. A holnapi napra vonatkozóan ígértek erre vonatkozóan információkat.
Jelen pillanatban a főváros azt nyilatkozta, hogy a tervezetthez képest többletbevétele lesz a
kerületnek ebből az adónemből.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hozzászólás nincs. Szavazást kér
az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19)
ök. rendelet módosításának a támogatásáról.
PTB 6/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „az építmény és telekadóról és az ahhoz
kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19) ök. rendelet módosításáról” szóló
előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17
(Szavazati arány:5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

6.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb
juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról (Ikt.sz. 1/54-340/2014. sz. anyag)
„R”
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Nábrádi Pálné osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Nábrádi Pálné osztályvezetőnek
adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Nábrádi Pálné osztályvezető: A köztisztviselőkről szóló törvény
határozza meg az illetménykiegészítést, melyet a képviselő-testület minden évben, rendelet
formájában határoz meg. A középfokú- és felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók
esetében előbbiek 20 %-os, utóbbiak 40 %-os illetménykiegészítést kapnak. Évek óta ennyi az
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illetmény mértéke és ezen 2015-ben sem kívánnak változtatni. A kormány döntött arról, hogy
a köztisztviselők fizetésüknek a felvételéhez hozzájárul, mely 1 000 Ft/hónap összeget a
Hivatalnak kell állnia. A rendelet módosítása azért is szükséges, mert januárban megalakult a
Rendvédelmi Osztály, ezen belül vannak a közterület-felügyelők és a segédfelügyelők.
Utóbbiaknak a költségvetésbe be lett tervezve a formaruhákra szükséges pénzösszeg.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Szavazást kér a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és
egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításának a támogatásáról.
PTB 7/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető
szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17
(Szavazati arány:5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

7.

Előterjesztés a helyi adók bevezetésével összefüggő előzetes beleegyezés
megadásáról (Ikt.sz. 1/54-353/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Turcsányi Miklós osztályvezető

Bencsics
Lászlóné
bizottsági
elnök:
osztályvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Turcsányi

Miklós

Turcsányi Miklós osztályvezető: Az előterjesztésben is szerepel, hogy
a helyi adókról szóló törvény felhatalmazza az önkormányzatokat bizonyos adónemek
bevezetésére és Budapesten egyben lehetőséget ad arra is, hogy helyettük a Fővárosi
Önkormányzat vezesse be. Korábban a Fővárosi Önkormányzat vezette be egész Budapest
területén az idegenforgalmi adót. Az elmúlt évek során jelezni kellett azt a hozzájárulást, ami
alapján a Fővárosi Önkormányzat szedhette be a kerület helyett az idegenforgalmi adót.
Amennyiben ezt nem teszik meg, sem a Fővárosi Önkormányzatnak, sem a helyi
önkormányzatnak nem lesz lehetősége beszedni ezt a fajta adónemet. Az előterjesztés másik
részében a kerületi önkormányzat kinyilatkoztatja, hogy semmilyen formában nem engedi át a
Fővárosi Önkormányzatnak a többi adónem beszedését.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdések következnek.
Kaltenecker Dániel bizottsági tag: Az idegenforgalmi adó mekkora
összeget tesz ki?
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Bencsics
Lászlóné
bizottsági
osztályvezetőnek adja meg a szót válaszadásra.

elnök:

Turcsányi

Miklós

Turcsányi Miklós osztályvezető: A forrásmegosztás keretében, az
idegenforgalmi adó hozzávetőleg 3 millió forintot tesz ki.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hozzászólás nincs. A helyi adók
bevezetésével összefüggő előzetes beleegyezés megadásáról szóló előterjesztés támogatásáról
kéri a szavazást.
PTB 8/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a helyi adók bevezetésével összefüggő
előzetes beleegyezés megadásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

8.

Előterjesztés folyószámlahitel szerződésről (Ikt.sz. 1/54-354/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Hőrich Szilvia osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hőrich Szilvia osztályvezetőnek
adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Hőrich Szilvia osztályvezető: A folyószámlahitel megléte egy
biztonsági tényező, melynek a felhasználására tudomása szerint évek óta nem volt szükség, de
az óvatosság elve alapján mindenképpen szükséges. Ez egy hitelkeret, amit kizárólag
működési célokra lehet felhasználni, és aminek az egyenlege december 31-én csak nulla lehet.
Az esetlegesen felhasznált hitelkeret kezelési költsége 0 %, illetve a kamat a jegybanki
alapkamat függvényében változik. Van egy 0,003 %-os rendelkezésre állási jutalék, ami
43 500 Ft negyedévente.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás nincs. A
folyószámlahitel szerződésről szóló előterjesztés támogatásáról kéri a szavazást.
PTB 9/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a „folyószámlahitel szerződésről” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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9.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel és az intézményi térítés
díjakkal kapcsolatos fenntartói döntésekről (Ikt.sz. 1/54-355/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Herczeg István osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Herczeg István osztályvezetőnek
adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Herczeg István osztályvezető: Az önkormányzat állapíthatja meg az
étkezési térítési díjakat a kerület közintézményeiben. A Gazdasági Működtetési Központ
szervezi a közétkeztetést a kerületben. 2015-ben javasolják a térítési díjakat nem emelni, a
gazdasági- pénzügyi helyzet nem indokolja az emelést. Ugyanakkor van egy olyan csoport,
akik a közétkeztetés kapcsán az önkormányzatnak többe kerülnek, ilyen az ételallergiában
szenvedők stb. A közétkeztetés feladatát kétféleképpen látják el, az egyik a vásárolt
szolgáltatás, a másik a GMK által, saját főzőkonyhában előállított ételek. Azért, hogy ne
kelljen a térítési díjakat emelni, a GMK plusz forrást kér a következő évre a sajátos
étkeztetésben részesülők ellátása érdekében. Ennek a pénzügyi vonzata a következő évben 2
millió forint és a sajátos étkeztetés hozzávetőleg 5 600 gyermeket érint.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdés nincs, hozzászólások
következnek.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a 2 millió
forintra nincs szükség, hiszen a közbeszerzési eljárás keretében ez a költség lefaragható.
Mindenki tudja, hogy a közétkeztetésben óriási üzleti lehetőségek vannak. Polgármester úr a
tavalyi év folyamán kemény tárgyalásokkal tudta a költségeket lecsökkenteni.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hozzászólások következnek.
Herczeg István osztályvezető: Alpolgármester úrnak bizonyos
tekintetben igaza van, de azt ne felejtsék el, hogy a jövő évi állami normatív támogatással
kapcsolatban még nem látják tisztán a helyzetet. Tavaly óta álláshelyet finanszíroznak, ezért
2014-ben 100 álláshelyet finanszíroztak, amiből 91 álláshelyet használt fel a GMK, 2015-ben
76 álláshelyet fog finanszírozni az állam, ha elfogadják a költségvetést.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint szokatlan, hogy a
GMK most kér plusz forrást, amit korainak tart.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Több hozzászólás nincs. Az
elhangzottakra való tekintettel megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított étkeztetéssel és az intézményi térítés díjakkal kapcsolatos fenntartói döntésekről
szóló előterjesztést. Kéri a szavazást.
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PTB 10/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
javasolja a képviselő-testületnek „a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetéssel és az intézményi térítés
díjakkal kapcsolatos fenntartói döntésekről” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

10.

Előterjesztés a Spirál Humán Központ (Budapest, XV. Zsókavár u. 24-28.)
kialakításához szükséges költségvetési előirányzat kiegészítéséről (Ikt.sz. 1/54358/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Németh Tibor főosztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy az előterjesztő
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nincs. A költségvetés VIII.
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása során elhangzottak miatt nem jelen előterjesztés
okafogyottá vált, ezért nem javasolja támogatni a megtárgyalását és elfogadását. Kéri a
szavazást.
PTB 11/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem fogadta el
azt a javaslatot, hogy megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a
Spirál Humán Központ (Budapest, XV. Zsókavár u. 24-28.) kialakításához szükséges
költségvetési előirányzat kiegészítéséről” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 0 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

11.

Előterjesztés a XV. kerület Közbiztonságát segítő közterületi kamerarendszer
2015. évi működtetéséről (Ikt.sz. 1/54-361/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök:
kabinetvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Dr.

Sárosi

Magdolna
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Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: 2013-ban és 2014-ben az
Újpalotai lakótelepen kamerákat helyeztek el a lakosság biztonsága érdekében, melyek
működtetését biztosítani kell. Ennek érdekében a rendőrséggel kell egy újabb megállapodást
kötni. A rendőrségen figyelik a kamerákat, ha szükséges intézkednek, és az önkormányzat
biztosítja az ehhez szükséges anyagi feltételeket.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Összesen 47 db kamera van
felszerelve. Kérdések következnek.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A 40 millió forinton felül van még
valamilyen költség a kamerákkal kapcsolatban? Azért merült fel benne ez a kérdés, mert az
előterjesztés nem tartalmazza, hogy a kifizetett 40 millió forintért cserébe a rendőrség milyen
tevékenységeket folytat. Véleménye szerint az összeg felhasználását egy kicsit jobban alá
kellett volna támasztani.
Kaltenecker Dániel bizottsági tag: Az erről szóló közigazgatási
szerződést meg lehet tekinteni?
Dr. Trinn
természetesen meg lehet tekinteni.

Miklós

osztályvezető:

Bencsics Lászlóné bizottsági
kabinetvezetőnek adja meg a szót válaszadásra.

A

elnök:

közigazgatási
Dr.

szerződést

Sárosi

Magdolna

Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: Ez úgy működik, hogy a feladat
elvégzésével kapcsolatban a rendőrség a számlát továbbítja az önkormányzat felé. Az erre a
célra elkülönített 40 millió forintban bizonyos mértékű tartalék is be van építve.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Hozzászólások következnek.
Móricz Eszter bizottsági tag: Részletes listát kér arra vonatkozóan,
hogy a kamerák hol vannak elhelyezve.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A listát ki fogják osztani.
Vékás Sándor bizottsági tag: A költségek tekintetében nem lehet
arányosítani, de ez attól is függ, hogy mi áll a szerződésben. A 47 db kamera megfigyelését
ugyanúgy el lehet látni két emberrel, mint a 40 db kamera megfigyelését, de az más megítélés
alá esik, ha a szerződés karbantartást vagy üzemeltetést is tartalmaz. Elhangzott, hogy két
ember kevés a 47 db kamera megfigyelésére, és ezt kettő, kamerafigyelő személy is
megerősítette. Az online figyelés esetében valószínűleg kevés lesz a két ember, de a
visszakeresésre nem.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Sajnálja, hogy a kamerák
átadásánál többen nem voltak jelen, ugyanis ott kérdezni is lehetett volna.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Az idő szűkös, ugyanis a szerződést
december 31-ig alá kell írni.
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Dr. Trinn Miklós osztályvezető: A közbeszerzési eljárásban és a
rendőrséggel kötött szerződés létrejöttében is részt vett. Azt tudni kell, hogy a rendőrséggel
egy szerződés megkötése nem egyszerű folyamat, ugyanis az ORFK-val és a BRFK-val is
egyeztetni kell, ami közel egy hónapot vesz igénybe. A kért szerződést a testületi ülésen be
fogják mutatni. A rendőrség kinyilatkoztatta, hogy érvényes szerződés nélkül a kamerákat
nem figyelik tovább.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Több hozzászólás nincs. Szavazást
kér a XV. kerület Közbiztonságát segítő közterületi kamerarendszer 2015. évi működtetéséről
szóló előterjesztés támogatásáról.
PTB 12/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja „a XV. kerület Közbiztonságát segítő közterületi kamerarendszer
2015. évi működtetéséről” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

12.

Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési munkatervének
jóváhagyására (Ikt.sz. 1/54-362/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Ludvig Éva osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Ludvig Éva osztályvezetőnek adja
meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Ludvig Éva osztályvezető: Jegyző asszony felelős a kontroll
rendszerért, az önkormányzat másik ellenőrző szerve jelen bizottság és az Ellenőrzési Osztály
látja el az ellenőrzés monitoring részét. Az ellenőrzési jelentéseket korábban is megküldték a
Pénzügyi és Jogi Bizottságnak. Két tervet készítettek, az egyik a stratégiai terv, a másik a
2015. évi ellenőrzési munkaterv. A korábbi stratégiai terv 2014. december 31-én jár le, amit
nem volt könnyű elkészíteni, mert nem ismerik a képviselő-testületnek a gazdasági
programját és fejlesztési tervét. Tartalmilag a belső ellenőrzésre vonatkozó rendeletnek
megfelelően készült. A belső ellenőrzési terv a másik, melyet az előzőhöz hasonlóan, a
kockázat elemzésre alapoztak. A Belső Ellenőrzési Osztály öt munkatárssal dolgozik, sajnos
két álláshelyet egy éve nem sikerül betölteni. A munkaterv 16 ellenőrzést tartalmaz, amit nem
fognak tudni teljes mértékben elvégezni, ha továbbra sem sikerül betölteni az üres
álláshelyeket.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Szavazást kér a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési
munkaterve jóváhagyásának támogatásáról.
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PTB 13/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására” című előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

13.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, költségelven bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-363/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök:
kabinetvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Dr.

Sárosi

Magdolna

Dr. Sárosi Magdolna kabinvezető: A képviselő-testület még az ősz
folyamán állást foglalt abban, hogy 2014-ben újabb lakáspályázatot ír ki. Megjelölte a
pályázatra kiírandó lakásokat is. A pályázat kiírása fontos a lakásgazdálkodás szempontjából,
illetve a lakosság is nagyon várja már. Az előterjesztés tartalmazza a pályázati feltételeket és a
pontrendszert is. Polgármester úr javaslatot tett a beérkezett pályázatok elbírálására
létrehozandó bizottság tagjaira vonatkozóan is. Kilenc lakást felújítási kötelezettséggel írnak
ki pályázatra, kettőt pedig felújítva, melynek fejében bizonyos összeget kérnek. Kéri az
előterjesztés támogatását.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdések következnek.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A jelenlegi pályázati kiírás az
előzőhöz képest miben tér el?
Bencsics Lászlóné bizottsági
kabinetvezetőnek adja meg a szót válaszadásra.

elnök:

Dr.

Sárosi

Magdolna

Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: A pontozási rendszerben tér el, a
gyermekes családokat igyekeznek előnyben részesíteni, ami jelentős változást idézhet elő a
helyezettek esetében. Tipikusan nagyobb alapterületű lakásokról van szó, melyek gyermekes
családok számára ideális lakás lesz.
Móricz Eszter bizottsági tag: A 4-es mellékletben az 5-ös pont szerint
a közszférában dolgozók 5 pontot kapnak, ami pontosan mit jelent?
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Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: A közszférában dolgozók elég
tágan értelmezhető fogalom, lehet közalkalmazott, köztisztviselő, rendőr stb. a pályázó.
Vékás Sándor bizottsági tag: Milyen szempont alapján lett ennyire
magas ez a pontszám?
Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: Úgy ítélik meg, hogy ez a
pontozási rendszer vonzaná a kerületbe a közszférában dolgozókat, a pedagógusokat, az
egészségügyben dolgozókat stb.
Vékás Sándor bizottsági tag: Ilyen szempontok alapján a rendvédelmi
szervek dolgozói további egy pontot kaphatnának.
Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: A hatályos rendeletnek van egy
olyan része, mely alapján a rendvédelmi szervek dolgozói nem csak pályázati úton, hanem
más formában is kaphatnak lakást.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Az nem számít bele a pontozási
szempontba, hogy a közszférában dolgozóknak hány éves munkaviszonnyal kell
rendelkezniük? Hozzászólások következnek.
Szilvágyi László képviselő: A lakáspályázatok kiírása keserves téma
volt az előző ciklusban. Továbbra sem látja azokat a szempontokat, melyekért négy éven át
küzdöttek. Azt megérti, hogy a lakásokat ki kell adni, de ebben a pályázatban egy szó sem
esik arról, hogy a pályázatokat bármiféle program alapján írják ki, vagy a fiatalokat kell
támogatni stb. Véleménye szerint át kellene gondolni, hogy kiknek szeretnék kiadni ezeket a
lakásokat. Az előző ciklusba, a Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottság ülésein
komoly viták voltak ebben a témában. Tavaly, a pályázatok kidolgozásába bevonták a Palota
Holdingot, a Lakásgazdálkodási Csoport munkatársait. Most is átdolgozták a pontozási
rendszert, de milyen szempontok alapján? Javasolja, hogy egyszer tegyék rendbe a pályázati
kiírást, mert ezek „a toldozások-foldozások” semmilyen eredményre nem vezetnek.
Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: Véleménye szerint az lehetne az
alap, ha kialakítanák azt a szempontot, mely alapján meghatároznák, hogy kiket akarnak
önkormányzati lakásba költöztetni. Amíg nincs ilyen koncepció, addig csak ilyen ad hoc
jellegű kiírások lesznek, melyek során igyekeznek a korábbi tapasztalatokat figyelembe venni.
Vékás Sándor bizottsági tag: A baloldalnak van egy programja erre
vonatkozóan, ami a jobboldal elképzeléseihez is közel áll. Meg kell fogalmazni a küldetésüket
ebben a kérdésben, azt hogy kiket akarnak a lakásokba költöztetni. Fiatalokat, időseket,
rászorulókat stb., vagy akár gazdagokat. Ez egy politika, ami mentén ez működni fog, de a
jelenlegi módszer nem jó. Jelenleg egymással szembe fognak pontozni, ami nem vezet
eredményre, ezért több verziót kell készíteni a pályázatokra vonatkozóan.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: A lakásgazdálkodási koncepció
évek óta készül. A Bizottság dönthet úgy, hogy nem javasolja a pályázatokat kiírni és az
abban foglaltakat vizsgálják meg. A pontozási rendszer áttekintése különösen fontos, hogy
azok kapjanak lakást, akiket szeretnének lakáshoz juttatni, és ne azok, akiknek szerencséjük
van. Volt, amikor lakás üresen maradt és volt olyan, amelyikbe 3-4 jelentkező is volt.
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Borzalmas káosz volt. Javasolja, hogy most ne írják ki a pályázatot és gondolják át az
elképzeléseket.
Kaltenecker Dániel bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság hozzon
egy olyan kiegészítő határozatot, melyben felkéri a polgármestert a pályázati kiírás
koncepciójának a kidolgozására.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A koncepció kidolgozása nehéz
folyamat. Mindenképpen el kell gondolkodni a koncepció kidolgozásán, mert az akár fél évig
is eltarthat, másrészt az üresen álló lakások után is fizetnie kell az önkormányzatnak a
költségeket.
Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: A lakosság nagyon várja a
pályázatok kiírását.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: A koncepció egy hónap alatt
elkészíthető, ami nem a lakásgazdálkodás egészét érinti, csak a pályázatokat.
Móricz Eszter bizottsági tag: Azt kell eldönteni, hogy jelenleg mi a cél.
Fogadják el a pályázatokat, mert szükség van rá, vagy jó pályázatokat akarnak kiírni.
Véleménye szerint a mindenkori vezetésnek beleszólása volt abba, hogy milyen programot
fogadjanak el, de ez nem az. A pályázati kiírásban az egyik végletből a másikba esnek. Meg
kell vizsgálni, hogy mely társadalmi rétegre koncentrálnak. Mit akarnak tenni a kerülettel
tenni? Egy leszakadó kerületről van szó, a lakosság elmenekült, a fiatalokat vissza kellene
hozni stb. Lehet most módosítani, de nem látja a Gyurcsánszky János által említett
koncepciót. Véleménye szerint muszáj változtatni annak érdekében, hogy a pontozás során ne
legyenek ismét egyforma pontszámok. Ilyen helyzetben hogy döntenek, milyen szempontok
alapján?
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Azt is figyelembe kell venni, hogy a
jelenlegi pályázatoknak a kiírása után legkorábban március-áprilisban várható döntés és a
lakásokba legkorábban a nyár folyamán lehet beköltözni.
Vékás Sándor bizottsági tag: A baloldal azt szeretné, ha a fiatalokat
részesítenék előnyben a pályázatok során. Az a céljuk, hogy a kerületet egy kicsit felhúzzák.
Dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A kerületben a nyugdíjasok részére
rendelkezésre áll a Nyugdíjasház.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: Azt szeretnék, ha a kerületbe
minél több fiatal költözne, azért, hogy felfrissüljön a lakosság.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Több hozzászólás nincs. Az
elhangzottakra való tekintettel javasolja megtárgyalásra a képviselő-testületnek a 2015. I.
negyedévi, költségelven bérbe adható lakások pályázati kiírásáról szóló előterjesztést.
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PTB 14/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
javasolja a képviselő-testületnek „a 2015. I. negyedévi, költségelven bérbe adható lakások
pályázati kiírásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Szavazást kér a következő
kiegészítő határozati javaslatról: „A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert,
hogy dolgoztassa ki a szociális alapon, költségelven és piaci alapon bérbe adható lakásokra
vonatkozó, koncepción alapuló pályáztatás feltételeit. A határidő 2015. március 31.”.
PTB 15/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a szociális alapon,
költségelven és piaci alapon bérbe adható lakásokra vonatkozó, koncepción alapuló
pályáztatás feltételeit.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 31.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

14.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-364/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy az előterjesztő
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nincs. A költségelvű lakáspályázat
kiírásáról szóló előterjesztés megtárgyalásánál elhangzottakra való tekintettel megtárgyalásra
javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
PTB 16/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
javasolja a képviselő-testületnek „a 2015. I. negyedévi, piaci alapon bérbe adható lakások
pályázati kiírásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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15.

Előterjesztés a 2015. I. negyedévi, szociális alapon bérbe adható lakások pályázati
kiírásáról (Ikt.sz. 1/54-365/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy az előterjesztő
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nincs. A költségelvű lakáspályázat
kiírásáról szóló előterjesztés megtárgyalásánál elhangzottakra való tekintettel megtárgyalásra
javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
PTB 17/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
javasolja a képviselő-testületnek „a 2015. I. negyedévi, szociális alapon bérbe adható lakások
pályázati kiírásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

16.

Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 1153. Budapest,
Dobó utca 12.sz. (hrsz.:87551) alatti ingatlan keleti épületszárnyában található 1es és 2-es számú lakások bontásáról (Ikt.sz. 1/54-366/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök:
kabinetvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Dr.

Sárosi

Magdolna

Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: Az előterjesztésben szereplő
lakásokat le kell bontani annak érdekében, hogy a ház többi részében az életveszélyes
állapotot megszüntessék. A képviselő-testület rendelkezik a vagyon felett, ezért a bontáshoz is
a képviselő-testület döntése szükséges.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 1153.
Budapest, Dobó utca 12.sz. (hrsz.:87551) alatti ingatlan keleti épületszárnyában található 1-es
és 2-es számú lakások bontásáról szóló előterjesztés támogatásáról.
PTB 18/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában
lévő 1153. Budapest, Dobó utca 12.sz. (hrsz.:87551) alatti ingatlan keleti épületszárnyában
található 1-es és 2-es számú lakások bontásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

17.

Előterjesztés
az
Állami
Számvevőszék
által
az
önkormányzatok
vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XV.
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota vizsgálatáról készített jelentés alapján
készült „Igazoló jelentés és intézkedési terv„-ről (Ikt.sz. 1/54-368/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Trinn Miklós osztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Dr. Trinn Miklós osztályvezetőnek
adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
Dr. Trinn Miklós osztályvezető: A 2010-2012. évekre vonatkozó
gazdálkodással kapcsolatban volt egy átfogó ÁSZ vizsgálat, melyről készült egy jelentés, és
erre vonatkozóan egy intézkedési tervet kellett készíteni. Az igazoló jelentés azért szerepel az
előterjesztésben, mert van olyan tétel, ami már teljesítve lett.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást az Állami Számvevőszék által az önkormányzatok vagyongazdálkodása
szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota vizsgálatáról készített jelentés alapján készült „Igazoló jelentés és intézkedési terv„ről” szóló előterjesztésben foglaltak támogatásáról.
PTB 19/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „az Állami Számvevőszék által az
önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros
XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota vizsgálatáról készített jelentés alapján készült
„Igazoló jelentés és intézkedési terv„-ről” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

18.

Előterjesztés a REAC Sport Kft. működési támogatásának elszámolásáról (Ikt.sz.
1/54-369/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Reiszné Naszádi Magdolna
főosztályvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.
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Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető: Az önkormányzat 12
millió forinttal támogatja a harmadosztályú REAC futball csapatát. A támogatás összegével el
kell számolni, mely a szabályoknak megfelelően, megtörtént, és a hiánypótlást is teljesítették.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást a REAC Sport Kft. működési támogatásának elszámolásáról” szóló előterjesztésben
foglaltakat támogatásáról.
PTB 20/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a REAC Sport Kft. működési
támogatásának elszámolásáról” szóló előterjesztésben foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

19.

Előterjesztés a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogról való lemondásáról (Ikt.sz. 1/54-379/2014. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök:
kabinetvezetőnek adja meg a szót az előterjesztés kiegészítésére.

Dr.

Sárosi

Magdolna

Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető: Az ingatlan vegyes tulajdonban
lévő társasház, melyben az önkormányzatnak 18 %-ban van tulajdon része. Az önkormányzat
alapító okirata elővásárlást biztosít a tulajdonostársaknak, vagyis ha bármely tulajdonos el
kívánja adni a tulajdonrészét, nyilatkozni kell az elővásárlási jog esetleges lemondásáról.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti ingatlanra
vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásáról szóló előterjesztés támogatásáról.
PTB 21/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a XV. ker. Palotás tér 2. fszt. 4. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogról való lemondásáról” szóló előterjesztésben
foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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20.

Előterjesztés a Bp. XV. ker. Páskomliget u. 62. szám alatti földszinti (91158/A/6.
hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiség Társasház részére (szelektív
hulladékgyűjtő elhelyezése céljából) történő bérbeadásról (Ikt.sz. 1/54-380/2014.
sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy az előterjesztő
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés nincs, hozzászólások következnek.
Gyurcsánszky János bizottsági tag: Javasolja támogatni az
előterjesztést, jó kezdeményezésről van szó. Lehetővé teszik a szelektív hulladékgyűjtést és
még pénzt is kap érte az önkormányzat.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Megállapítja, hogy több
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a Bp. XV. ker. Páskomliget u. 62. szám alatti földszinti
(91158/A/6. hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiség Társasház részére (szelektív
hulladékgyűjtő elhelyezése céljából) történő bérbeadásról szóló előterjesztés támogatásáról.
PTB 22/2014. (XII.17.) sz. határozat
A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek „a Bp. XV. ker. Páskomliget u. 62. szám
alatti földszinti (91158/A/6. hrsz.) nem lakás céljára szolgáló helyiség Társasház részére
(szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése céljából) történő bérbeadásról” szóló előterjesztésben
foglaltakat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 17.
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Kaltenecker Dániel bizottsági
tagnak adja meg a szót.
Kaltenecker Dániel bizottsági tag: Vannak olyan képviselők, akiket
alpolgármesternek választottak. Tájékoztatást szeretne arról kérni, hogy ezek a személyek az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban lehetnek-e
tagok. Véleménye szerint ezek a tisztségek kizárják egymást.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: Köszöni a részvételt, az ülést
bezárja.
K.m.f.

Bencsics Lászlóné
elnök

