Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
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JEGYZÖKÖNYV
a képviselő-testület
2017. június 6-án 16.20 órakor kezd ő dő
nyilvános ülésérő l

Helye:
XV. kerüle ti Polgám1este ri Hivata l ( 11 53 Bp .. Bocskai utca 1-3.) Dísztere m
Meghívottak:
Budapest Főváros XV. kerületi Ön.ko rrnán yzat kép v i se l ő i, ti sztségv i se l ő i . a Pol gármesteri
Hivatal szervezeti egységeine k vezető i. a Buda pest F őváros Ko rmá ny hi va ta la veze tő i . a
Ko rm án yhivata l ke rüle ti hi vata lá nak veze tőj e. T an.kerületi igazgató. tö bbcé lú intézmények
vezető i. á lta lános isko lák-. óvodá k-. gazdasági tá rsaságok-. egyéb XV. ke rül eti intézmé nyek
-, a la pítványok -. egyházak-. ne m ze tiségi ö nkormá nyzatok veze tő i .
Jelen vannak:
A mel lé ke lt j e len léti ívek szerint
A kép l'iselő-testüler ülését nagy s::címban megtiszrelrék jelenlétükkel a ker üler lakosai a
mellékelt jelenléti ívek alapján.
A kép viselii-restületi ülésen részt vetrek a Képviselői Csoport m unkarcírsai. G. Kocsis
J'vfarianna csoporrvezető. Botlik l\.ris:;tina. Komár Renáta és Krisztián Ferenc Jánosné
bi::ott ági titkárok.

Hajdu László · po lgármeste r: Köszönti a megjele nteket. Megállapítj a.
hogy a képv i selő-testü l e t 20 fő részvéte lé\·el határoza tképes. az ül ést megnyitja. Protokoll áris
beje lentésre éme th Angéla a lpo lgá1m este rnek adja meg a szót.
Né meth Angéla a lpol gármester: A nő i Pa lo ta Röplabda csapat a tavalyi
évben fe lj uto tt az r B 1 osztályba. Az ide i évben az e l ső o sztá lyban maradás \'O lt a cé l. me lyet
a csapat te lj esített. Elismerését fej ezi ki.
Hajdu László po lgátmester: Ismerteti a na pirendi javasla to t.

Interpellációk
l. ..200 ezer fo rint egy kézmosásén T
(Ikt.sz. 2/47-l 16/ l 16a/20 17. sz. anyag)
2. ,.Mi ez. ha nem László Tamás újabb szemfényvesztéseT
(Ikt. sz. 2/47- 147/ 147a/20 17. sz. anyag)
Nyilvános ülés
1. E lőterj esztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. Újpalota
Önkormányzat 2017. évi kö ltségve tésérő l szóló 5/2017. (III.!.) önkormányzati
rendelet I. számú módosításáról
R··
(Ikt.sz. 2/47-l l 7/ 11 7a/11 7b/1 l 7c/l l7/d/201 7. sz. anyagok)
2. Elő terjesztés az Önkormányzat vagyonáró l és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
33/20 13. (IX. 30.) önkormányzati , valamint a XV. kerület Önko1mányzatának
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló he lyiségek elidegenitésének
szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet módosításáró l szóló .. ./20 17. (. „ )
önkormányzati rendelet megalkotásáró l
"R''
(lkt.sz. 2/47-118/ 118/a/2017. sz. anyag)
3. E l őterjesztés a XV. kerü letben é l ő vagy tanuló fi atalok önkormányzati elismerésérő l
és támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról
„R"
(lkt.sz. 2/47-119/20 17. sz. anyag)
4. Előterj esztés a helyi támogatásról és a fiatal házasok el ső lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló 31/2006. (Xll.7.) ök. rendelet módosításáró l
,.R".
(lkt.sz. 2/47-1 20/2017. sz. anyag)
5. Előterjesztés egyes, a Ké pvi sel ő-testület működéséve l összefüggő önkormányzat i
,.R"'
rendeletek módosításáról
(Ikt.sz. 2/47- 12 1/ 12 1a/12 1b/20 17. sz. anyag)
6. Előterj esztés Budapest Főváros XV. kerületi Önko1mányzat Kép viselő-testületé ne k
20 17. II. félév i munkatervéről
(lkt.sz. 2/47-122/122/a/20 17. sz. anyag)
Zárt ülés
7. E l őterjesztés intézményvezetői (magasabb vezető i ) megbízásokról
(Ikt.sz. 2/47-1 23/20 17. sz. anyag)
8. El ő terjesztés az interpellációt vizsgáló bizottság j e lentésérő l
(Ikt.sz. 2/47-1 39/20 17. sz. anyag)
Nyilvános ülés
9. E lőte rjesztés a Fővárosi Közgyü lés által meghirdetett TÉR KÖZ 20 16
városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó intézked ése krő l
(lkt.sz. 2/47-124/201 7. sz. anyag)
10. Elő terj esztés Rákospalota Városközpont fejlesztése - Rákospa lotai Múzeum és
Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról
(Ikt.sz. 2/47-1 25/125/a/201 7. sz. anyag)
11. Előte1jesztés a Liva-malom (Budapest XV. kerül et hrsz.: 90989) átmeneti
hasznosításáról
(Ikt. sz. 2/47-126/ 126/a/20 17. sz. anyag)
12. Elő te1je sztés a thyssenkrupp Ferroglobus Zrt-vel kötendő megállapodásról
(l kt.sz. 2/47-1 27/201 7. sz. anyag)
13. E l őterjesztés a kerü leti nyil vános illemhelyek programról
(Ikt.sz. 2/47-128/2017. sz. anyag)
El őte1j esztő: Hajdu László polgármester
14. E l őterjesztés gépj á1müvek ingyenes tulaj donba adásáró l
(Ikt.sz. 2/47- 129/201 7. sz. anyag)
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15. E lő te 1jesztés egyes XV . kerületi inga tlanok haszno sításáró l
(lkt. sz. 21-+ 7- 13 0/2 0 17. sz. anyag)
16. E l ő te1jesztés új közforgalm ú gyógysze n á r létes ítésére irányuló pályázat kiírásának
kezde m é nyezésé rő l

([kt .sz. 2/47- 131/20 17. sz. anyag)
17. E l ő te 1j esztés az Értelmes Életé11 Alapítvány beszá mo lój áró l
(Ikt.sz. 2/47- 133/201 7. sz. anyag)
18 . E l ő te tj esztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallás i közösségek 20 16. évi
felhalmozási célú támogatások elszámo lásá ró l
(lkt. sz. 2/47 -1 34/201 7. sz. anyag)
19. E l ő terj esztés az YBL Water Po lo C lub 2 0 16. évi TA O pályázathoz nyújto tt
felhalmo zási támogatásána k elszámo lásáró l és a 2 0 17. évben be nyúj tott T AO
pályázatához szükséges dö ntés rő l
(lkt. sz. 2/47- 135/20 17. sz. anyag)
20. Elő terjesztés Buda pest Fő vá ros XV . kerületi Polgármesteri Hivatal 20 16. évi
tevé k en ységérő l , valam int a
Polgármeste ri Hivatal Sze rvezeti és Működés i
Szabályzata mó dosításá na k jó váhagyásáró l
( 1kt. sz. 2/-.J. 7-1 36/20 17. sz . anyag)
2 1. E l ő terj esztés a XV. kerületi Önkom1ány zat 201 7-202 1. közö tti i dőszakra , ·o natkozó
spor tkoncepciójának intézkedési te rvé rő l
(Ik t. sz. 2/47-1 3 7/2 0 17. sz. a nyag)
22. Előterjesztés Budapest Fő város XV. ke rüle t Rákospa lota. Pestújhe ly, Újpa lota
Önkormányzat tö bbségi befo lyása alatt álló gazdasági társaságok be l ső e llenő rzésének
e lj árás rendj érő l

(Ikt.sz . 2/47-1 38/1 38/a/201 7. sz. a nyag)
23 . El őte1j esztés a VEKO P-5.3. 1- 15 kódszámú .. Fenntartható közlekedésfej lesztés
Budapesten„ tárgyú e urópai uni ós pályázat XV . kerül e tet é ri n tő módosításá ról
(Ikt. sz. 2/47-14 1/2017. sz. anyag)
24 . El ő te rj esztés az Újpalota i Vásárcsarnok kö rn yékéne k he l yzetérő l
(lkt.sz. 2/47- 142/142/a/20 17. sz. anyag)
25. El őte 1j esztés a kerületi ivókutak nyári üzem e l tetésé rő l
(lkt.sz. 2/47- 143/20 17. sz. a nyag)
26 . El ő te 1jesztés a Városüzemeltetési. lntézménymüködtetési . Köztisztaság i és
Közrendvéde lmi B iLo ttság interpellác ióval kapcso latos vizsgálatá ró l
(lkt. sz. 2/4 7-1 40/20 17. sz. an yag)
27. Előterj eszté s az e uró pai béruniót cé lzó po lgári kezdemé nyezés tá mogatásáról
( lkt. sz. 2/4 7- 144/2 0 17. sz. anyag)
28. Elötetjesztés .. Á llít suk meg Brüsszelt !„
(Ikt. sz. 2/47- 145/20 17. sz. anyag)
Sürgősséggel érkezett
29. El őterj esztés tárgyalások kezde ményezésé re a Kőrakás park 1-8. szám alatti é pület
tulajdonjo gána k és müködtetésének megszerzésé re a funkc ió megtartása mellett
(Ikt .sz. 2/4 7- 148/20 17. sz. a nyag)
30. E l ő te 1j esztés a XV. kerületben tevékenyked ő pedagógusok részére adományozott
hüségjutalom visszaállításá ról
( lkt. sz. 2/4 7- 149/20 17. sz. anyag)
Tájékoztató
l . T áj é koztató az Önkom1ányzat Kép vise l ő-testül et e hatá rozatainak végrehaj tásá ró l.
illetve a lejárt hatá ridej ü. de még végre nem haj tott hatá rozatok helyze té rő l
(Jkt.sz. 2/47- 146/1 46a/20 17. sz. a nyag)
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Megál lapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés nincs. hozzászó lások következnek.
dr. Pintér Gábor alpo lgármester: Kéri. hogy a 8. - eredetileg zárt
napirendi pontként tárgyalandó - az interpe llációt vizsgáló bizottság jele ntésé rő l szó ló
e l ő terjesztést a képv iselő - testül e t nyilvános ülésen tárgyalj a meg.
Hajdu László polgá1mester: dr. Lamperth Mónika j egyző nek adja meg
a szót.
dr. Lamperth Mónika jegyző : A vizsgálatot az Egészségügyi.
Szociális és Esé l yegyenl őségi Bizottság zárt ülésen fol ytatta le, ezért az e l őterj esztést a
képvise l ő- testü letnek is zárt ülésen kell megtárgyalnia.
Hajdu László po lgármester: További hozzászólások következnek.
Lehoczky Ádám ké pvi se l ő:
amely kizárná a nyilvános ülésen való tárgyalást.

t

incs olyan adat az e l ő te rj esztésben,

Hajdu László polgármester: A napirend vitáj át lezáija, ismerteti a
határozati javaslatot, szavazást kér.
360/2017. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Új palota Önkormányzatának
úgy dönt, hogy a 2/47-139/2017. iktatószámú, az interpellációt vizsgáló
bizottság jelentéséről szóló e l őterjesztést nyilvános ülésen tárgyalja.
(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

Képvise l ő-tes tü lete

Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 fő
D ö ntésből kizárt ö11kor111ányzati kép viselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: A jegyző szóbeli törvényességi észrevétellel élt a ny ilvános
tárgyalással összefüggésben az IV/ötv. 46.§ (2) b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a Bizottság a j elentést
zárt iilés keretében tárgyalta.

Hajdu László polgármester: Szavazást kér a napirendi javaslat
el fogadásáró l.
361/2017. CVI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi se l ő-testülete - a 360/20 17. (VI.6.) ök. számú hatái·ozat figye lembevételével
elfogadja az előterj esztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 Jó'
D öntésből kizárt önkormányzati kép viselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -
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Elfogadott napirend

Interpelláció
1. „200 ezer forint egy kézmosásért?"
(Ikt.sz. 2/47-116/116a/2017. sz. anyag)
Interpellált: Haj du László po lgármester
Interpellá ló: Vékás Sándor ké pv i selő
2. „Mi ez, ha nem László Tamás újabb szemfényvesztése?"
(Ikt.sz. 2/47-147/147a/20 17. sz. anyag)
Interpellá lt: Hajdu László po lgármester
Interpellá ló: Tóth Imre képvi se lő

Nyilvános ülés
1. Előterjesztés a Budapest Fővá ros XV. kerület R á kospa lota, Pestújhely, Újpa lota
Önkormá nyzat 201 7. évi kö ltségvetésérő l szóló 5/201 7. (111.1.) önkormá nyzati
r endelet 1. szá mú m ód os ításár ól
„R "
(lkt. sz. 2/47-ll 7/ 117a/117b/117c/117/d/201 7. sz. anyagok)
Előterj esztő: Hajdu László polgárm ester
2. E l őte rj esztés az Ön ko rmányzat vagyoná ról és a vagyongazd álkodás sza bá lyairól
szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormá nyza ti, va lamint a XV. kerület
Önk orm ányzatá na k tulajdonába n lévő lakások és nem lakás célj á ra szolgáló
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló J 7/2004. (TV. 1.) ök. r endelet
mód osításá ról szóló „ ./201 7. („. ) önkormányzati r endelet megalkotásáról " R"
(Ikt.sz. 2/47-118/118/a/20 17. sz. anyag)
E lő te rj esztő : Hajdu László polgármester
3.

E lő te rj esztés

a XV. k erületben é lő vagy ta nuló fia talok önkormá nyzati
elis m e résérő l és tá mogatásá ról szóló rendelet mega lkotásá r ól
„R "
(Ikt. sz. 2/47-119/201 7. sz. anyag)
E l ő terj esztő: dr. Balázs Zoltán alpolgármester

4.

E lőterj esz tés

5.

E lőte rj esztés

a helyi tá mogatásr ól és a fi atal házasok első lakáshoz jutásán ak
tá mogatásáról szóló 31/2006. (XIl.7.) ök. r endelet módosításár ól
"R"
(Ikt. sz. 2/47-120/20 17. sz. anyag)
El őterj esztő : Hajdu László po lgám1 ester
egyes, a Képv ise lő-testül et m ű köd éséve l
rendeletek módosításár ól
(Ikt.sz. 2/47-121/12 l a/121b/20 17. sz. anyag)
Elő te rj esztő: Haj du László po lgármester

6. E lő terjesztés Budapest Főváros XV. kerületi
testületén ek 201 7. II. félévi munka tervéről
(lkt.sz. 2/47-122/122/a/20 17. sz. anyag)
E lő terj esztő : Hajdu László polgármester

Zárt ülés
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összefüggő

önkormá nyzati
„R "

Önkormá nyzat

Képv iselő

7.

Előterjesztés intézményvezetői

(magasabb
(Ikt.sz. 2/47-123/201 7. sz. anyag)
Előterjesztő : Hajdu László polgármester

vezetői)

megbízásokról

Nyilvános ülés
8.

Előterjesztés

az interpellációt vizsgáló bizottság jelentésérő l
(Ikt.sz. 2/47-139/20 17. sz. anyag)
Előterjesztő: Victorné dr. Kovács Judit

9. Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR KÖZ 2016
városrehabiJitációs pályázathoz kapcsolódó intézkedésekről
(Ikt.sz. 2/47-124/20 17. sz. anyag)
E lőterj esztő: Hajdu László polgármester
10. Előterjesztés Rákospalota Városközpont fejlesztése - R ákospalotai Múzeum és
Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról
(Ikt.sz. 2/47-125/125/a/2017. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester
11.

E lőterjesztés

12.

Előterj esztés

13.

Előte rjesztés a kerületi nyilvános illemhelyek programról
(Ikt.sz. 2/47-128/20 17. sz. anyag)
E lőterjesztő : Hajdu László polgármester

14.

Előterjesztés gépjárművek

15.

Előterjesztés

egyes XV. kerületi ingatlanok hasznosításáról
(Ikt.sz. 2/47-130/20 17. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgármester

16.

E lőterj esztés

a Liva-malom (B uda pest XV. kerület hrsz.: 90989) átmeneti
hasznosításáról
(Ikt.sz. 2/47-126/126/a/2017. sz. anyag)
Előterj esztő: Hajdu László po lgármester
a thyssenkrupp Ferroglobus Zrt-vel kötendő megállapodásró l
(Ikt.sz. 2/47-127/2017. sz. anyag)
E lőte rjesztő: Hajdu László polgármester

ingyenes tulajdonba adásáró l
(Ikt.sz. 2/47-129/20 17. sz. anyag)
E lőterjesztő: Hajdu László polgármester

új

közforgalmú

gyógyszertár

létesítésére

kiírásának kezdemény ezésérő l
(Ikt.sz. 2/47-131/20 17. sz. anyag)
E lőterjesztő: Németh Angéla alpolgármester
17. Előterj esztés az Értelmes É letért Ala pítvány beszámolójáról
(lkt.sz. 2/47-133/2017. sz. anyag)
E lő terjesztő : Hajdu László polgármester
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irá nyuló

pályázat

18. Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2016. évi

felhalmozási célú támogatások elszámolásáról
(Ik t. sz. 2147-134/201 7. sz. anyag)
Előterjesztő : Hajdu László polgármester
19. Előterjesztés az YBL Water Polo Club 2016. évi TAO pályázathoz nyújtott
felh almozási támogatásának elszámohisáról és a 2017. évben benyújtott TAO
pályázatához szükséges döntésről
(lkt.sz. 2/47-135/20 17. sz. anyag)
E lőterjesztő: Hajdu László polgármester
20.

Előterjesztés

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi
valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
(lkt.sz. 2/47-136/2017. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Lamperth Mónika jegyző
tevékenységéről,

2 1. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra
vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről
(Ikt.sz. 2/4 7-137/2017. sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgám1ester
22. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat többségi befo lyása alatt álló gazdasági társaságok belső
ellenőrzésének eljárásrendjérő l

(lkt.sz. 2/47-138/138/a/2017 . sz. anyag)
Előterjesztő: Hajdu László polgáimester

23.

Előterjesztés

a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés
Budapesten" tárgyú európai uniós pályázat XV. kerületet é rintő módosításáról
(Ikt.sz. 2/47-141/20 17. sz. anyag)
Előterjesztő : Hajdu László polgármester

24. E lőterjesztés az Újpalotai Vásárcsarnok környékének helyzetéről
(Ikt. sz. 2/47-142/142/a/2017. sz. anyag)
Előterjesztő: Vékás Sándor képvi se lő
25.

Előterjesztés

a kerületi ivókutak nyári
(Ikt.sz. 2/47-143/20 17. sz. anyag)
E lőterjesztő: Vékás Sándor képv i se lő

üzemeltetéséről

26. El őterjesztés a Városüzemeltetési, lntézményműködtetési, Köztisztasági és
Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgá latáról
(Ikt.sz. 2/47-140/20 17. sz. anyag)
Előterjesztő: Király Csaba
27. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásá ról
(Ikt.sz. 2/47-144/2017. sz. anyag)
Előterjesztő: Bodó Miklós képvi se l ő
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28. E l őte rj esztés „Állítsuk meg B rüsszelt!"
(I kt.sz. 2/-t 7- 145/20 17. sz. anyag)
El ő te rj esztő: Bodó M iklós ké p v i se lő

29.

E lő te rj esztés tá rgya lások kezdeményezésére a Kő ra kás park 1-8. szá m alatti
épület tula jdonj ogá na k és műkö dtetésé nek megszerzésé r e a funkció megtarhísa
mellett
(Ikt.sz. 2/47-148/20 17. sz. anyag)
E lő terjesz tő: Yictorné d r. K ovács Jud it képv ise l ő

30.

a XV . kerület ben tevé keny ked ő pedagógusok r észére ad omá nyozott
visszaállításá ról
( lkt.sz. 2/47-149/20 17. sz. an yag)
E lő te rjesztő: Gyurkovics Miklós képv i se l ő

E l őte rjesztés

h ű s égj uta lo m

Táj ékoztató
1. T ájékozta tó
az
Ö n kormá nyzat
Képv isel ő- tes tülete
határoza tainak
végr ehajtásá ról, illetve a lej árt h a táridejű , d e még végr e nem hajtott ha tá r ozatok
h elyzeté rő l

(Ikt. sz. 2/47-1-'6/1-'6a/201 7. sz. anyag)
E lő terjesztő: Hajdu László polgárn1 ester

*****
Haj du László polgá1111ester: Az ülés vezetését átadj a

émeth Angé la

alpo lgármesternek.

Inter pellációk
1. „200 eze r fo rint egy kézm osásért ?"
(Ikt. sz. 2/47-116/ 116a/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpo lgármester: Fe lkéri Vékás Sándor
o lvassa fe l interpe llác iój át.
Vékás Sánd or

ké pv i se l ő:

kép v ise l őt,

Felo lvassa interpellációját.

Németh Angéla alpo lgármester: Megadj a a szót válaszadásra.
Hajdu László polgánnester: Fe lolvas az interpellációra adott válaszbó l.
Németh Angéla alpo lgármester: Megadj a a szót viszontválaszra.
Vékás Sándor ké p v i se lő: 20 16. évben a bírságok j e l e ntős részét a
zö ld területen való parkolás miatt szabták ki. Túlzónak tanja a ki szabható büntetés !·"e l ső
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határát. A többi szabál yséiiési esetben történő figyelmeztetés arányát - zöldterületen
parkoláshoz vi szonyítottan - alacsonynak érzi.

Vékás Sándor képviselő a
választ elfogadta.

2.

„

történő

200 ezer forint egy kézmosásért? „ círníí interpellációra adou

„Mi ez, ha nem László Tamás újabb szemfényvesztése?"
(lkt.sz. 2/47-147/l.t7a/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpo lgármester: Fe lkéri Tóth Imre

k épv i selőt,

olvassa

fe l interpel lác ióját.

Tóth Imre

képvise l ő:

Felolvassa interpellációj át.

Németh Angéla al pol gármester: Megadj a a szót válaszadásra.
Hajdu László polgármester: Felolvas az interpell ációra adott válaszból.
Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót viszo ntválaszra.
lnterpellác iój ának benyújtását követő napok ban
megjel enő . az országgyűlés i képv i sel ő által szerkesztett hírlevélben számos tervbeli projekt
került kiemelésre. Egyedül - önkormányzati fo rrásból fi nanszírozva - az ÉPK területén lévő
13. jelzésü épület felújí.tása történt meg.

Tóth Imre

képv ise l ő:

Tóth Imre képviselő a:: ,.Mi ez, lw nem László Tamás újabb szemfényvesztése?" címíí
interpellációra adott választ elfogadta.

l . Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat 2017. évi költségv etésé ről szóló 5/2017. (111.1.) önkormányzati
„R "
rendelet 1. szá mú módosításáról
(Ikt.sz. 2/47- ll 7/117a/117b/117c/117d/117e/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót az

előte rjesztés

szó beli

kiegészítésére.
dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A költségvetés módosítása túlnyomó
részben a képvise l ő-testület által korábban hozott döntések átvezetését tartalmazza. Az
Egészségügyi Jntézmény felújításával kapcsolatban további forrásra van szükség. A
költségvetés bevétel i főösszege je l e ntőse n nem emelkedik. Forrás. az általános tartalék terhére
végszükség esetén kerül biztosításra.

Németh Angéla alpol gármester: A bizottsági elnököknek adja meg a
szót.

Király
Csa ba
bizottsági
elnök:
A
Város üze meltetési.
lntézménymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal l
tartózkodás mellett, megtárgyalásra és elfogadásra j avaso lta az eredeti előte rj esztést és az
abban szerep l ő határozati j avaslatokat.
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Csonka László bizottsági elnök: A Kerület- és Vállalkozásfej lesztési.
Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett.
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előte1j esztést és az abban szereplő határozati
javaslatokat.
Bitvai Nándor bizottsági alelnök: A Köznevelési, Kulturális,
Közművelődési , Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen egyhangú
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra j avasolta az e l őterjesztést.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6
igen szavazattal l tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az e lőterj esztést
és az abban szereplő határozati javaslatokat.
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Az Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az eredeti el őterjesztést és az abban szerepl ő
határozati javaslatokat.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési,
Tulaj donosi és Vagyongazdálkodási Bi zottság valamennyi kiosztásra került határozati
j avaslatot 7 igen egyhangú szavazattal, a rendeletalkotási javaslatot 5 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra j avasolta a képvise lő-testületnek.
Németh Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
Tóth Imre képviselő : Az Egészségügyi Intézmény fe lúj ításának
további forrásigényét, illetve az óvodák tekintetében a pénzösszeg megemelését mi indokolj a?
Szilvágyi László képvisel ő : Pontosan mire fordítandó , és miért ekkora
mértékű forrásigény merült fe l az Egészségügyi Intézmény felújításával kapcsolatban?
Amennyiben megszavazásra kerül a pedagógusi jutalom, a fonás miként kerül biztosításra?
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja, hogy több kérdés nincs,
megadja a szót válaszadásra.
dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Az Egészségügyi Intézmény
felújítását ill etően műszaki okok miatt tervezési változtatásokra volt szükség. Az összegek
indokoltságáról tárgyalásokat fo lytattak. A januári költségvetési tárgyalások során elhangzott
adatok nem fe ltétlenül vo ltak megalapozottak. A beterj esztett forrásigény vállalható. A
pedagógusi jutalom finanszírozását az általános tartalék terhére tudnák biztosítani. Je lentős
tétel továbbá a PALOTA-HOLDING Zrt. eredményének terhére betervezett további. lakás
felújításra szánt forrás.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: Az egészségügyi intézmények
felújítására nettó értéken 84 millió forint került betervezésre, mellye l szemben 140-344 millió
forint közötti értékben tettek aj ánlatokat. A hivatal segítségét kérték a költségbecslés
fe lülvizsgálatában, amely nettó 120 millió forintban került megállapításra. Tárgyalásos
elj árási szakaszban vannak. Az óvodák felúj ítását illetően az egyes munkálatok tekintetében a
műszaki tartalom átcsoportosításával is megoldható a további munkavégzés, más esetben
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további forrás biztosítása szükséges. Célszerű a nyári felújítási munká latok elvégzése a
rendelés zavartalan abb működ ése érdekében. A bö l csőde a felújítás idej ére bezárásra kerül, az
óvodák tekintetében a nyári időszakra tervezték a munkálatokat.
Németh Angéla alpolgármester: Hannák György könyvvizsgálónak
adj a meg a szót.
Hannák György könyvvizsgáló: A két könyvvizsgálói jelentés közötti
kü lönbség a lakásépítési alap emelkedésé bő l , illetve további feladatok megoldására szánt
fo rrásbiztosításból adódik . A lakásép ítési alap vo natkozásában, az elidegen íten dő
lakásállom ány várható értékével kapcsolatban van kockázati tényező.
Németh Angéla alpolgám1ester: Hozzászólások következnek.
Tóth fmre képvisel ő: A kerület óvodái nagyon rossz műszaki
áll apotban vannak, ezért a fe lújításokat támogatja. A közbeszerzési eljárás azon fo lyamatát
nem tartja elfogadhatónak, am ikor a kivite l ező cég áraj ánlatához emelik a felújításra
elkülönített összeget.
Szilvágyi
László
ké pvi se l ő :
Ko rábban
műan yag
ablakokat
szabálytalanul a meglévő alumínium keretbe építettek be. A közbeszerzési e ljárásoknál a
kerület érdekét, a szakszerűséget, a hatékonyságot helyezzék e l őtérbe. Mekkora pontossággal
lehet tárgyalni a költségvetést egy előrehozott, decemberi i dőpontban ?
dr. Pintér Gábor alpolgármester: A közbeszerzési elj árás ki írása
közben az áremelkedéseket nem vették fi gyelembe, ezért következett be, hogy az elkülönített
összeg maximuma, messze elmaradt az árajánlatokhoz képest ezért vált szükségessé a
ko rrekció.
Báder György képviselő: Szakemberekkel vizsgáltatták meg az eltérést
és a reális árakhoz korrigálták a forrást.

képv i selő nek

Németh Angéla alpolgármester: Ügyrendi hozzászólásra Tóth Imre
adja meg a szót.

Tóth Imre képv i se l ő: A ,jobboldalon„ több kivá ló te rvező 1s van.
Elhangzott, hogy a tervezési szakaszban tö rtént a hiba. Ez hogy fordulhatott e l ő?
dr. Lamperth Mónika jegyző: A Rákos úti szakrende l ő terveztetési
eljárása alatt a kiválasztáskor a tervező iroda tévedett. A hivatali do lgozók között a fel el ősség
m egáll apítása fo lyam atban van. A hi vatal szakem berei közremüködtek az összeg
meghatározásában, de m egítél ésük szerint a bruttó 46 mi llió forint különbözet nem fed ezi a
tervező tévedését és a piac emelkedését. Ezért nem aján lották a polgármester által támogatott
ki egészítő határozati javaslatok közé dr. Pintér Gábor alpolgármester hel yben kiosztott
módosító indítványát, mely a két óvoda és a bö l csőde tö bbletfo rrás i gényérő l szól. A GMK
beérkező kérelmének áttekintése után egy felj egyzés készült, mely kiosztásra került.
A
k é pv i se l ő -testület
előzetes
kötelezettségvállalásról
döntött
decemberben, azonban május végén problémák merültek fel. Február 24-én a GMK által
készített árajánlat bekérések a költségvetés által biztosított összeg közelében voltak, mely a
lebonyolítást alátámasztja. A közbeszerzési eljárási törvény pontjainak figye lm en kívül
hagyására magyarázatot fognak kérni . Törvényes kötelezettségének megfe l elően vizsgálatot
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kezdeményez a hatóságoknál. továbbá javas latot tett a polgármesternek. hogy a
könyvvizsgáló vizsgálj a át a közbeszerzéseket. Felhívja a képvi se l ő k fi gyelmét a törvényes
mű ködésre.

Németh Angéla alpolgármester: Ügyrendi hozzászó lásra Vékás Sándo r
ké pvi selő nek adja meg a szót.
Vékás Sándor képvise l ő: Az ülés elején több módosító és egy
törvényességi indítvány érkezett. melyek áttekintéséhez frakc iószünetet kér.

l e hetősé get

Németh Angéla alpo lgármester: A
ad frakc ió szünetre. Hozzászó lások következnek .

döntés

meg hozatala

e lőtt

dr. Pintér Gábor alpolgármester: Elhangzott, hogy tízszeres túlárazás
történt, mely ebben a fo rmában nem igaz. Az ideiglenes klímák üzemeltetése kapcsán a
vállalkozó számítási tévedése miatt tér el az árajánlat. Azoknak, akik a fel újítási munkálatokat
kritizálják. vé lhe tően nem a kerül et érdeke a fo ntos. Kéri. hogy a határozati javaslato kat
tám ogassák.
Szilvágyi László képv i selő: Az el mondott érvek segítségéve l választ
kapott arra. miért szükséges a költségvetés e lő re h o zott tárgya lása.
Hannák György könyvvi zsgáló: A pontosság érdekében részletet o lvas
te! a könyvvizsgálói vé lemén ybő l. Az e lő te1j eszté s hez kapcsolódó dokumentumokat nem
kapta meg, így a hatásáról sem tud véleményt mo ndani. em tudj a, hogy milyen fo rrásból
kívánj ák a fel újításokat finanszírozni.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: Az országos politikai nézetek itt is
megmutatkoztak . Aki korru pció vélelmezésé re hívja fe l a figye lmet, az ellenség lesz.
Tóth Imre képvi se l ő: A vitás kérdésekben egy független szakember
véleményét kell kikérni. Az e l őzetes fe lmérése k nem indokolj ák a magas árkülönbséget.
Hatalmas beruházásokról álmodnak. de kormányzati forrás nincs mögötte. A kerületben
készült felúj ítások eddig kizáró lag saját fo rrásból valósultak meg.
Németh Angéla a lpolgám1ester: Sumics János kerületi lakos je lezte
hozzászó lási szándékát. mel yrő l kéri a ké pv i selő- testül e t szavazását.
Budapest Főváros XV kerület Rákospalota. Pestújhely. Új palota Önkormányzatának
úgy dönt. hogy Sumics János kerületi lakos11ak 3 percben szót ad.
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Képviselő-testülete

Sumics J á nos kerül eti lakos: Szószeri nti hozzászólása
www.bpxv.hu/ules internetes o ldalon , a kapcsolódó do kumentumo k között olvasható .

a

Németh Angéla alpo lgármester: Megadja a szót válaszadásra.
Hajdu László po lgármester: A módosító indítvány e ltéríti a fi gye lmet
arró l. hogy a költségvetés l. számú módosítását nem vizsgálták a városüzeme ltetés és az
intézm ények szempontjából. A módosításban lakásfe lújításra 60 + 20 mi lli ó forint szerepel,
me ly lakáspályázat kiírásához elenged hetetlen. Európai Uniós forrásból finanszírozták az
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ablakcseréket. de 5 év eltel tével relül ke ll \·izsgálni és javítani Szük séges a problémás
kivitelezéseket. Az óvodák tekintetében kényszerhelyzetben vannak. melyet a ki v itelező k
kihasználnak. A kiírásban vagy a lelü lytatásban hiba történt. melyet szaké rtőnek kel l
kivizsgálnia. A közbeszerzés k ~ nyes területe a kö zpénz fe lhasználásnak. Mindezek mel lett a
költsé gve tés módosítását el ke ll fogad ni a kerü let müködőképessége érdekében.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: A közpénzeket óvatosan kell kezelni.

Még nem volt ideje ki számolni. hogy mennyibe kerül t dr. Lampe11h Móni ka m it
államtitkárának megbízása a szükségtelen tanulmányok megírására.
Németh Angéla alpo lgármester: További hozzászólások kö vetkeznek.
Vékás Sándor k épvise lő: Meginvitálja dr. Pintér Gábor alpolgármeste11
a frakció megbeszélés egy részére annak érdekében. hogy ti sztán láthassák a költségYetés
módosítást.
Németh Angéla alpolgármester: Megá llapítja.
hozzászó lás nincs. a vi tát lezá1ja. Megadja a szót válaszadásra.

hogy

további

alpolgármester: A köl tségvetés decemberi
megtárgyalása a közbeszerzési elj árások haladék talan indítása érdekében szükséges. Az
Egészségügyi intézmény és az óvodák fe lújítása szakmai lag indokolt. az óvoda
finanszírozására biztosítandó forrás a következő módosításban fog szerepelni.
dr.

Balázs

Zoltán

Németh Angéla alpolgármester: l 0 perc frakció szünetet rendel cl.

s~üner .1

Németh

Krisztián

k épvi selő n ek

Angéla

Legárd Krisztián
döntés rő l

alpol gármester: Ügyrendi

hozzászó lásra Legárd

adja meg a szót.
kép v i se l ő :

A Páskom parki Ó\'Odáva l kapcso latos

név szerinti szavazást kér.
Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

szavazást kér.
362/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Új palota Önkormán yzatának
Képvi sel ő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 2/-t 7- 117/d/20 17. iktatószámon
benyújtott. a Mosolykert Ó\'oda Páskom Tagóvodát érin tő . kiegészítő határozati javaslatban
fog laltak ról név szerint szavazzon.
(Szavazati arány: 10 igen sza,·azat. 10 ellenszavazat. 0 tartózkodás)
Dö11tésflo:111albt111 részt vevó'k sztím(J: 20 fii
Dö111ésbiil ki:tírt ih1kor111tí11y:(J fi kép vise/ii neve és ki:úrtís indoka: J egy:iijogszahtí~Jl5értésre 1•011atkoztí jel:ése: -
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Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.
szavazást kér.

363/2017. CVI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő- testü l ete úgy dönt. hogy az Önkormányzat az Egészségügyi [ntézmény által
lefo lytatandó, feln ő tt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására irányuló beszerzési eljárás
és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkö tendő szerződés fedezetére a
2017.
szeptember-december
id őszakra
bruttó
6. 736.000,Ft
összegben
többletfinanszírozást biztosít az Önkom1ányzat 2017. évi költségvetésérő l szóló 5/2017.
(UI. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5.5 Általános tartalék terhére az intézményi
költségvetésbe tö rténő, átcsoportosítással.
A 2018-2019. évekre az Önkormá nyzat az Egészségügyi Intézmény tárgyévi
költségvetéseiben biztosítja 66.216.000,- Ft/év összegben, a 2020. évben 44.144.000,- Ft
összegben a feladatellátásra kötött szerződés pénzü gy i fedezetét. Az Önkormányzat a
20 18. január l-tő l 2020. augusztus 31 -i g tartó időtartamra a szo lgáltatói sze rződéshez
kapcso lódó kiadásokra a felnőtt ügyeleti fe ladatok ellátására kapott NEAK támogatáson felül
szükséges önkormányzati finanszírozást az intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja.
Felelős:
polgárn1ester
Határidő:
20 17. június 6. (döntésre)
2017. évi költségvetési rendelet TII. számú módosítása (20 l 7. évi
többletfi nanszírozás pénzügyi fedezetének biztosítására)

Az önkormányzat 2018-2020 évi költségvetéseinek elfogadása (a szolgáltatói
sze rződés

éves pénzügyi fedezetének biztosítására)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 3-1. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 e llen szavazat, 1 tartózkodás)
Döntésl10zatalba11 rész tvevők szám a: 20 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -

Döntésből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

364/2017. CVI.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő-testülete úgy dönt, hogy a 20 17. évi költségvetésről szóló 5/2017 Általános
tartalék terhére megemeli. (Ill.1 .) önkormányzati rendelet 4.3 . melléklet 5.6. pont Általános
tartalék terhére megemeli a 3.2 melléklet „M űködési célú támogatások ÁHT-n kívülre" soron
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete számára elkülönített, a
„Vö röskereszt támogatása" célelőirányzat összegét 1.400.000,- Ft-ra és a 346/2017. (V.2.)
ök. számú határozatot a következőképpen módosítja: "a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezet (Nyi lvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.611 18/J 993) számára
1.400.000,- azaz egymill ió-négyszázezer forint működés i támogatást biztosít, amelyet a
Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros i Szervezet Észak-pesti Régió XV. kerületi
Szervezetének működ ési kiad ásain ak, illetve a szervezetben dolgozó önkéntesek
munkájának elismerésének fina nszírozásá ra fordíthat, 201 7. január 1. és 2017.
december 31. között terjed ő id őszakba n. A támogatás az alább iakra kerül fe lhasznál ásra :
- rezsi költség: bérleti díj , víz-, villany-, és szemétszállítás kö ltsége;
- irodaszer, nyomtatvány és postaköltség;
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- internet és te lefon költség:
- eszköz beszerzés, irodagép javí tás, festékpatron beszerzés:
- tisztító-és takarítószerek a fo lyamatos müködéshez és az adományrak tár müködtetéséhez;
- a Vöröskeresztes iroda működéséhez szükséges kisebb javítási munkák, szolgáltatások
kö ltségei;
- a rendezvényeken végzett egészségügyi szűrések eszköz kö ltségei;
- munkabér:
- egy napos jutalom kirándulás a szervezetben dolgozó önkéntesek számára.
A támogatott összeg a Budapest Főváros XV. kerületi Önko1mányzat Képvi selő- testü letének
a 2017. évi kö ltségvetés rő l szóló 5/20 17. (lll.1.) önkormányzati rendelete 3.2 melléklet
„Müködési célú támogatások ÁHT-n kívülre'' soron a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezete számára elkülönített, a .. Vöröskereszt támogatása·' cé l e l ő i rányzat terhére
kerül kifizetésre. Az elszámolás határideje 2018. január 31. A támogatás összege személyi
jellegű kiadásra a támogatási összeg 20 százalékának mértékéig fo rdítható."
Felelős :
polgátm ester
Határidő:
2017. június 6. (döntésre)
döntést követő 30 napon belül (tá mogatási szerződés megkötésére)
támogatás i szerződés aláírását követő 15 napon belül (támogatás átutalására)
(Jogszabály i ltivmkozrís: 2011. évi CXCV tön 1ény 3-1. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Dö11tésll ozatalba11 résztvevők száma: 20 fő
Döntésbiíl kizárt önkormányzati k épviselő n eve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.
szavazást kér.
365/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Fő város XV. kerület Rákospalota. Pestújhely, Új palota Önkormányzatának
Képviselő-testüle te úgy dönt, hogy a PALOTA-HOLDING Zrt-nek e lőí1ja. hogy a 2017.
július 1. és 2017. december 31. közötti id őszakban bruttó 20.000.000,- forintot fordítson
az általa kezelt önkormányzati tulajdonú lakások felújítására a saját forrása i terhére. A
PALOTA-HOLDfNG Zrt lakásfelújítási alap előirányzatát bruttó 60.000.000,- forinttal
megemeli az önkormányzati tulajdonú lakások é rtékesítéséből származó bevétel terhére. A
PALOTA-HOLDING Zrt. így az eredeti előirányza thoz képest bruttó 80.000.000,- forint
összegű többlet forrást köteles az önkormányzat tulajdonában álló lakások felújításá ra
fordítani.
Utasítja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjék a PALOTA-HOLDING Zrt. 2017. évi üzleti
tenrének módosításáról.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. j ún ius 6. (elfogadásra)
20 17.június 12. (értesítésre)
201 7. június 22. (üzleti terv módosításának tulajdo noshoz történő benyújtására)
(Jogs:abály i ltivatkor,rís: 2011. évi CXCV. törvény 3-1. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntésh ozatalban rés:tvevők száma: 20 fő
Döntésbó'I kizárt önkormányzati képviseló' neve és kizárás indoka: Jegy:ő jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -

m elyrő l

Németh Angéla alpolgármester: Isme11eti a határozati javaslatot,
kéri a szavazást.
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366/2017. (VI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerül et Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkonnányzatának
Képvi selő -testül ete 2/47-117/b/20 17. iktatószámú kiegészítő javaslat alapj án úgy dönt, hogy a
Rákos úti Szakrendelő (XV„ Rákos út 77/A) energetikai felújítására többlet
finanszírozást biztosít a 201 6. évi szabad pénzm aradvány terhére legfeljebb 35.850.000,- Ft
+ Áfa, azaz 45.529.500,- Ft összegben. A többlet finanszírozás kizárólag akkor kerülhet
felhasználásra, amennyiben a fo l.yamatban l évő közbeszerzési eljárás indokolttá teszi
azzal , hogy a szükséges összeg pénzügyi fedezete a 2017. évi költségvetési rendelet III.
módosításában átcsoportosítással kerül biztosításra.
Felelő s :
polgármester
Határidő:
201 7. június 6. (döntésre)
Önkormányzat 2017. évi költségvetés Ill. módosításának hatályba lépése
(pénzügyi fedezet biztosítására)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CX CV. törvény 34. §)

(Szavazati arán y: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)
Dö11téshozatalba11 résztvevők száma: 20 fő
Döntésből kizárt ö11kormá11yzati kép viseló' neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése:

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

367/2017. (VJ.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Új palota Önkormányzatának
elfogadja a Budapest XV . kerület Gazdasági Működtetés i Központ
fő i gazgatójának a 2/47-117/d/201 7. iktatószámú javaslat 1. sz. mellékl etét ké pező
tájékoztatását a Mosolykert Óvoda - Páskom Tagóvoda, a Micimackó Óvoda, továbbá a
XV/12 Egyesített Bölcsődék (Nádastó park 1.) 20 17. nyári felújításairól és közbeszerzési
eljárásainak aktuális állásáról.
Felelős:
polgármester
Határidő:
201 7. június 6. (döntésre)
Képvise lő-testülete

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CX CV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
Dö11téshozatalba11 résztvevők száma: 20 fő
önkormányzati kép viselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: A z előterjesztés m ellé 214 7-11 7/ e/201 7. iktatószám on kiosztásra
került a Jegyző észrevételeit tartalmazó levél, valamint csatolva a 213-81201 7. iktatószámú törvényességi
észrevétel.
Döntésből kizárt

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

368/2017. (VJ.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Új palota Ön.kormányzatának
úgy dönt, hogy módosítja a képvi sel ő-testület 619/2016. (XIl.13.) sz.
határozatát, a Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodáját (1157 Budapest, Páskom park 37.)
a 2/47-117/d/201 7. iktatószámú javaslat 2. sz. mellékl etet képező , a belső felújításra
vonatkozó műszaki tartalom fi gyelembevételével felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a
felúj ítás lebonyolításával és a folyamatban l évő közbeszerzési eljárás sikeres lezárását
Képv isel ő-testül ete
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a szerződés kötéssel, a 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott bruttó
141.437.561,-Ft terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. június 6. (döntésre)
követően

(Jogszabályi hivatkozás: 20 11. évi CXCV törvény 34. §)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ell enszavazat, l tartózkodás)
Döntésltozatalba11 résztvevők száma: 20fő
Döntésbó1 kizárt önkormányzati k épviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Az előterjesztés mellé 2147-11 7/e/201 7. iktatószámon kiosztásra
kerlilt a Jegyző észrevételeit tartalmazó levél, valamint csatolva a 213-812017. iktatószámú törvényességi
észrevétel.

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

369/2017. íYI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota, Pest~jhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi sel ő-testülete úgy dönt, hogy a Mosolykert Ovoda Páskom Tagóvodáját (11 57
Budapest, Páskom park 37.) a 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 3. sz. mellékletét
képező, a külső felújításra vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével felújítja,
továbbá megbízza a GMK-t a felújítás lebonyolításával és a szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatásával. Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás költségeit, nettó 33.000.000,- forint
+ ÁFA összeget terveztesse be az Önkormányzat 20 17. évi költségvetés soron következő
módosításába.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. június 6. (döntésre)
Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításának elfogadása
(pénzügyi fedezet 20 17. évi költségvetésben történö biztosítása)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011 . évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)
Dö11tés/tozatalba11 résztvevők száma: 20fő
Dőntésbó1 kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: A z előterjesztés m ellé 2147-117/e/2017. iktatószámon kiosztásra
került a Jegyző észrevételeit tartalmazó levél, valamÍllt csatolva a 213-812017. iktatószám ú törvényességi
észrevétel.

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

370/2017. M.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvisel ő-testülete úgy dönt, hogy a Micimackó Óvoda (1156 Budapest, Kontyfa utca 1.) a
2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 3. sz. mellékletet képező , a belső felújításra
vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a
folyamatban l évő közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel a 20 17.
évi költségvetési rendeletben j óváhagyott bruttó 77.600.000,- Ft terhére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. június 6. (döntésre)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)
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(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 6 ell enszavazat, 3 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20fő
kizárt önkormányzati képviseli! n e ve és kizárás indoka: J egyzó' jogszabá~ysértésre von atkozó j elzése: A: eló'terjesztés m ellé 2147-11 7/e/2017. iktatós:,ámon kios:,tásra
került a J egyzó' észrevételeit tartalmazó levél, valam in t csatolva a 213-81201 7. iktatós:,ám ú törvényességi
észrevétel.
Döllfésből

Né meth Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

37112017. (Vl .6.) ök . számú h atározat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkormányzatának
2/47-117/d/201 7. iktatószámú j avaslat alapj án felkéri a GMK-t, hogy a
Budapest Fővá ro s XV. kerületi Önkormányzat Egyesített B ö lcső d é k Tagintézménye:
XV/12-es B ö lcsőd e (1 156 Budapest, Nádastó park. 1.) külső és b első felújítására a 201 7. évi
költségvetésben biztosított bruttó 43.800.000,- forintot a belső (kivéve szekunder vezeték)
felújításra fordítsa, továbbá megbízza a GMK-t a folyamatban l évő közbeszerzési eljárás
sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel.
Fe l e lős :
polgárm ester
H atá ridő:
20 17. júni us 6. (döntésre)
Képvi se l ő-testü l ete

(Jogszabály i h ivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ell enszavazat, 3 tartózkodás)
Döntésh ozatalban résztvevők szám a: 20 fő
Döntésből kizárt ön kormányzati k épviselő neve és kizárás indoka: Jegyz ő jogszabálysértésre vonfllkozó j elzése: A z előterjesztés m ellé 214 7-11 7/e/20 17. iktatós:,á111011 kiosztásra
került a Jegyzó' észrevételeit tartalmazó le vél, valamint csatolva a 213-812017. ikwtós:,ám ií törvényességi
ésr.re vétel.

Németh Angéla alpolgárm ester: Ismerteti a határozati j avaslatot,
szavazást kér.

372/2017. (Vl.6.) ök. számú hatá r ozat
Budapest Főváros XV. kerü let Ráko spalota, Pestújhely, Újpa lota Ö nkormányzatának
Képv i se l ő-testü l ete 2/47-11 7/d/20 17. iktatószámú javaslat alapján úgy dönt, hogy Budapest
Főváros XV . kerületi Önkormányzat Egyes ített B ö lcsőd ék Tagintézménye: XV 11 2-es
B ölcsőde ( 1156 Budapest, Nádastó park. 1.) udvart és ö ntöző rend sze rt, továbbá szekunder
vezetéket felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a felújítás lebonyolításával és a szükséges
közbeszerzési elj árás lefo lytatásával.
Felkéri a polgánnestert, hogy a felújítás költségeit, nettó 15.000.000,- forin t+ ÁFA összeget
terveztesse be az Önkormányzat 20 17. évi költségvetés soron következő módosításába.
Fel elő s:
po lgármester
H a tá rid ő:
20 17. június 6. (döntésre)
Önkom1ányzat költségvetésének soron következő módosításának elfogadása
(pénzügyi fedezet 2017. évi költségvetésben történö biztosítása)
(J ogszabály i h ivatko:,ás: 2011. évi CXCV. /Örvény 34. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)
Dö11téshozatalba11 résztvevők szám a: 20 fő
fü1kormá11y zati képviselő n eve és kizárás indoka: -

Dölllésből kizárt
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Jegyzó' j ogszabálysértésre vonatkozó jelzése: A z előterjesz tés mellé 2147-117/e/201 7. iktatószámon kiosztásra
került a Jegyzó' észrevételeit tartalmazó levél, valamint csatolva a 213-81201 7. iktatószám ú törvényességi
észrevétel.

Né meth Angéla alpolgármester: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot,
szavazást kér.
Rendeleta lkotás
Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi selő-tes tül ete a 2/47-11 7/a/201 7. iktatószámú módosító e lőterj esztés 1. melléklete
szerinti tartalommal megalkotj a Budapest Főváro s XV . kerület Rákospalota, Pestúj hely,
Újpalota Önkonnányzat 12/20 17. ( ... ) önkormányzati ren deletét a 201 7. év i kö ltségvetés ről
szóló 5/2017. (111.1.) önkormán yzati rendelet módosításáról.

Fele lős :
Hatá rid ő:

pol gármester
20 17. j únius 8. (kihirdetésre)

(Jogszabály i hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(S zavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők szám a: 20 Jó'
önkormány zati k épviselő neve és kizárás indoka: Jegyzőj ogszabálysértésre vonatkozó j elzése: Döntésből kizárt

2. E lőterj esztés az Önkorm ányzat vagyoná r ól és a vagyongazd álkodás szabályairól
szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormá nyzati, va la mint a XV. kerület
Önkormá nyzatá nak tulajdoná ban l évő lakások és nem lakás célj ára szolgáló
helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (I V. 1.) ök. r endelet
módosításáról szóló .. ./2017. ( .. . ) önk ormányzati rendelet megalkotásáról " R "
(Ikt.sz. 2/47-118/201 7. sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: Megadj a a szót az

el őterjesztés

szóbeli

kiegészítésére.
dr. Pin tér Gábor alpolgármester: A módosító javas lat arra vonatkozik,
hogy a változtatás a rendelet tervezetben javításra került, ugyanakkor a határozati javaslatban
nem szerepeltették.
Németh Angéla alpolgármester: A bizottsági elnököknek adj a meg a
szót.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7
igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és el fogadásra j avasolta az e l őterjesztést a
képv i se l ő-testül et számára.
Bencsics Lászlón é bizottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta az elő terj esztést a képv i sel ő-testül et számára.
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja,
hozzászólás nincs. Ismerteti a módosító határozati javaslatot, szavazást kér.
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hogy

kérdés,

373/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi se l ő-testülete a 2/47-1 18/a/20 17. iktatószámú javaslat alapján úgy dönt, hogy a
po lgármester kérje fel a PALOTA-HOLDING Zrt. vezé rigazgatóját, hogy kössön
szerződést az Elektroniku s Aukciós Rendszerhez való csatlakozásról és a szo lgáltatás
igé n ybevétel érő l azzal, hogy a rendszerhez való csatlakozás valamennyi költsége a PALOTAHOLDING Zrt-t terheli .
Felelős :
polgánnester
Határidő:
20 17. június 30. (szerződéskötésre)
(Jogsza bá~1ii

hivatkozás: 201 1. évi CLXXXJX. törvény 107. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban részt vevők száma: 20 fő
kizárt önkormány zati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: Döntésből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati j avaslatot,
szavazást kér.

374/2017. (VI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkormán yzatának
Képviselő -testül ete úgy dönt, hogy a csatlakozást követően a PALOTA-HOLDING Zrt.
vezérigazgatója a polgármester útján szá moljon be az Elektroni kus Aukciós Rendszerben
megvalósult értékesítések tapasztalatairól.
Fel el ős :
po lgármester
Határidő :
2017. november 7. (beszámolásra)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 fő
kizárt önkormányzati képviseló' neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: D ö ntésből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot,
szavazást kér.

Rendeletalkotás
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önko1mányzatának
a 2/47-118/2017. iktatószám ú e l őterj esztés 2. melléklete szerinti
tartalommal megalkotja a 13/20 17. ( . .. ... ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szó ló 33 /20 13. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet, valamint a XV. kerület Önkormányzatának tulaj donában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök.
rendelet módosításáról.
Felelős :
polgánnester
Határidő:
20 17. június 9. (kihirdetésre)
Képv i se l ő-tes tülete

(Jogszabály i hivatkozás: 20 11 . évi CLXXX!X. törvény 107. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevó'k száma: 19 fő
Döntésbifl kizárt önkorm ányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -
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3.

E l őterjesztés

a XV. kerületben él ő vagy tanuló fiatalok
és tá mogatás~í ról szó ló rend elet megalko tásá ról
(lkt.sz. 2/47-11 9/20 17. sz. anyag)

ö nko rm ~ín yzati

e lis m e résé rő l

Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót az

„R"

előte1jesztés

szóbeli

kiegészítésére.
dr. Ba lázs Zoltá n alpo lgármester: Régi elképze lés az ösztöndíj
rendszer átalakítása és tágabb tanu ló i körre való kite1j esztése. A ké pv i se lő-testület döntése
alapján a Bursa ösztöndíj is szerepe l a rende letben. A változás olyan családo knak ad
l ehetősége t pénzügyi díj azásra. akiknek a körülményeik nem teszik l ehetővé az egyenletes.
magas színvo nalú tanulmányi eredményt. Az új rendszer átvezetéséhez szükség van az
iskolák, tanárok, iskolaigazgatók együttműködésére. A pénz ügyi forrás biztosítása a jövő évi
költségvetésnél jelentkezik el ső ízben. mely 16-20 millió forintos kereteme lkedést jelent.
A rendeletben nincs beru1e a ..Jó tanuló, j ó sportoló., díj és a ..Kerület Kiváló Sportolója'· díj,
melyek a sport rende letben továbbra is megmaradnak .
Németh Angéla alpo lgármester: A bizottsági elnököknek ad szót.
Bitv ai Ná ndor bizottsági alelnök: A Köznevelési. Kul turáli s.
Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bi zottság 7 igen, egyhangú
szavazattal megtárgyalásra és elfo gadásra javasolta a ké pvi se l ő -testületnek az e l őte1j esztés t.
Kö zmű ve l ődés i .

dr. Matlá k Gábo r bi zottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7
igen. egyhangú szavazattal megtárgya lásra és e lfogadásra javasolta a képv i se l ő- testü letnek az
e lterjesztést.
Bencsics László né bizottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetés i.
Tulajdonosi és Vagyongazdá lkodási Bizottság 7 igen. egyhang ú szavazattal megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta a ké pv i se lő-testületnek az el terj esztést.
Németh Angéla alpo lgármester:
Megállapítj a.
hozzászó lás nincs. Ismerteti a rendeletalkotási j avas latot. szavazást kér.

hogy

kérdés.

Rendeleta lkotás

Budapest Főváros XV. kerül et Rákospalota, Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képv i sel ő - testül e te a 2/47-119/20 17. iktatószámú e l őterjesztés 1. me lléklete szerinti
tartalommal m egalkotja 14/20 17. ( .... ) önkormányza ti rendeletét a XV. kerületben é lő
vagy tanuló fi atalok önkorm ányzati e li s m e résé rő l és támogatásá ró l.
Fel e l ős:
po lgármester
H a tá rid ő:
20 17. június 9. (kih irdetésre)
(Jogsza bály i liivatkozrís: 201 1. évi CL'(\..'(/.'<. törvény ./2. § /.pont. 50. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dö11téslur:.atalba11 résztvevők s záma: 20 fő
Dö11tésbó'/ k izárt ö11kor111rí11yzati kép vis elő n eve és ki:;ártís in doka: J egyzó)ogs:abálysértésre vonatkozó j elzése: -

21

4.

Előterjesztés a hely i támogatásról és a fiatal házaso k első lakáshoz jutásának
támogatásá ról szóló 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet módosításá ról
"R"
(Ikt.sz. 2/47-120/2017. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgármester: A rendeletet 11 éve fo gadták el , mely
ez idő alatt elavu lt, ezért felü lvizsgálták. Új támogatási fo rmaként a hőtermel ő berendezés
cseréje új kondenzációs gázkazánra és az ehhez kapcsolódó kémény átépítésre/kialakításra,
lakás akadálymentesítésre mozgáskorlátozott személy részére, lakás energiaellátását biztosító
napelem rendszer kiépítésére szó ló célok kerültek meghatározásra. A fe ltételek a korábbiakkal
megegyezőek. A helyi támogatás összegének 1,5 milli ó fori ntra, az építenj , ill etve vásárolni
kívánt lakás vételára tekintetében 25 millió forintra történő emelését javaso lták.
Korszerűsítésné l a költségek 40 százalékára, de legfeljebb 500 ezer forint támogatásra történő
emelését j avasolták. A j övedelemnél az alsó és fe lső határt megemelték. A bizottsági
elnököknek adja meg a szót.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7
igen egyhangú szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az el őte 1j esztést.
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Az Egészségügyi,
Szociális és Esélyegyenlő ségi Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal megtárgyalásra és
elfogadásra j avasolta az e l ő terj esztést.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal megtárgyalásra és
elfogadásra j avasol ta az el őterj esztést.
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítj a, hogy kérdés. észrevétel
nincs. Ismerteti a rende letalkotási j avaslatot, szavazást kér.
Rendeletalkotás

Budapest Fő város XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2/47-120/2017. iktatószámú el őterj esztés l. me lléklete szeri nt
megalkotja 15/20 17. („ „ „) önkormányzati rendeletét a helyi támogatásról és a fi atal
házasok e lső lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 3 1/2006. (XI I. 7.) ök. rendelete
módosításáró l.
Felelős:
polgármester
Határidő:
201 7. június 20. (k ihirdetésre)
(Jogszabályi hivatkozás: i'vfagyarország Alaptörvénye 32. cikk (2). 2011. évi CL'C<XJX. törvény 10. § (2), -12. §
/.pontja. 50. §)

(Szavazati arány : 20 igen szavazat, egyhangú)
Dötttésllozatalba11 résztvevó'k száma: 20 fó'
kizárt ö11kormá11yzati képviselő 11eve és kizárás i11doka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése:
Döntésből
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S. E l őterjesztés egyes, a Képviselő-testület működésével összefüggő önkormányzati
rendeletek módosításáró l
„R"
(Ikt.sz. 2/47- 121/12 la/121b/20l 7. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgármester: Megál lapítj a. hogy előterj esztő nem
kíván szó beli kiegészítést tenni. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének adja meg a szót.
dr. Matlák Gábor bizottsági e lnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7
igen egyhang ú szavazattal, megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az e l őterjesztést a 2.
számú alternatíva figyelembevételével.
Németh Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
dr. Balázs Zoltán alpo lgármester: A módosítások alapja a
K01mányhivataltól érkezett észrevéte l. Az SzMSz módosításával valamennyi bizottságtól
megvonásra kerül azon jogkör, hogy az egyes költségvetési szervek SzMSz-ét jóváhagyják a
hivatkozott jogszabály értelmében akkor. ha arról törvény vagy kormányrendelet másként
nem rende lkezik. További törvényi rende lkezések ezzel összhangban állnak?
Ném eth A ngéla a lpolgármester: Megadja a szó t válaszadásra.
dr. Filipsz Andrea aljegyző : Valamennyi jogszabály áttekintésre
került. Az államháztartásról szó ló törvény írj a e l ő a pol gám1ester azon jogkörét, hogy az
intézmények SzMSz-át j óváhagyja.
Ném eth Angéla alpo lgármester: Hozzászó lások következnek.
Lehoczky Ádám képvise lő: A bizottságoktó l számos rendelet
vonatkozásában történne hatáskör e lvonás. A jelenleg érvényes Áht. két éve hatályos. A
rende let miért most kerül módosításra? A módosítás érinti a politikai megállapodást is.
Javaso lja az egyes frakciók közti egyeztetést.
Németh A ngéla alpolgármester: A vitát lezárja. Megadja a szót
válaszadásra.
dr. Filipsz Andrea aljegyző: Idéz a Ko rmányhi vatal
melyben konkrétan szerepel , hogy polgármesteri h atás körről van szó.

l eve l é bő l ,

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot.
a 2. számú alternatíva fi gyelembevételével. Szavazást kér.
R endeletalkotási javaslat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely, Újpalota Önkom1ányzatának
Képvi selő-testül ete nem alkotta m eg .. ./20 17. ( ... ) önkormányzati rende letét az egyes, a
Képv i selő-testület müködésével ö sszefüggő ö nko rmányzati rende letek módosításáról a 2/47121/a/20 17. iktatószámú javas lat figyelembevételével.
(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 9 ell enszavazat. 1 tartózkodás)
Dö11tés/10 zatalba11 rés-:,t vevők száma: 20 fó'
Döutésbó'/ ki-:,árt öukormánywti k épviselő n eve és kizárás indoka: J egy-:.ó'jogszabrílysértésre vonatkozó jelzése:

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a rendeletalkotás i j avaslatot,
az l. számú alternatíva fi gye lembevéte lével. Szavazást kér.
Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önko1mányzatának
Képv i se lő-testül ete nem alkotta meg .. ./201 7. ( ... ) önkormányzati rende letét az egyes, a
Képvise l ő-testül et működéséve l összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról a 2/47121/b/20 l 7. iktatószámú javaslat figyelem bevételével.
(Szavazati arány: 8 igen szavazat, l 0 e llenszavazat, 2 tartózkodás)
Döntéslun awlban résztvevők száma: 20 fó'
kizárt önkormány zati kép viselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:
D öntésből

6. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi
testületének 2017. II. félévi munka tervéről
(lkt.sz. 2/47-122/201 7. sz. anyag)

Önkormányzat

Németh Angéla a lpolgárm ester: Megadja a szót az

Képviselő

e lő te1jesztés

szóbeli

kiegészítésére.
Hajdu László po lgármester: dr. Balázs Zoltán alpolgármester a
december 19-ei ülésen j avasolj a a 20 18. évi költségvetés elfogadásáró l szóló előterj esztés
tárgyalását. A felvetést nem tartja indokoltnak.
dr. Lamperth Mónika jegyző: A módosító javaslat az utolsó
pill anatban került benyúj tásra, ezért most tesz törvényességi észrevételt. Az Áht.
egyértelm űen po lgármesteri hatáskörbe helyezi a költségvetés beterjesztését, me lyet február
15-éig kell megtennie. A képvise l ő-testül et e téren nem hozhat döntést, mert az hatáskör
elvonást j elentene.
Németh Angéla a lpolgármester: A bizottsági e lnököknek adja meg a

szót.
Városüzemeltetési,
Király
Csaba
bizottsági
elnök:
A
Intézménymí.íködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi B izottság 6 igen egyhangú
szavazattal, megtárgyalásra és elfogadásra j avasolta az előterjesztést.
Csonka László bizottsági elnök: A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési,
Érték- és Környezetvédelm i Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra j avaso lta az e lő te1j esztést.
Bitvai Nándor bizottsági alelnök: A Köznevelési. Kul turális.
Közmí.í ve l ődési , Rendezvényszervezési, Ifj úsági és Sport Bizottság 7 igen egyhangú
szavazattal, megtárgyalásra és elfogadásra j avasolta az e lőterjesztést.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7
igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra és elfogadásra j avaso lta az e l őte1jesztést.
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Yictorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Az Egészségügyi.
Szociális és Esélyegyen lőségi Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal , megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta az előterj esztést.
Németh Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
Tóth Imre képviselő: Mi indokoija, hogy a 2018. évi költségvetést
február helyett már idén december hónapban megtárgyalják?
Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót válaszadásra.
dr. Balázs Zoltán alpolgármester: Biztosítottabbnak tartotta a
költségvetés elfogadását. Más kerületekben ez bevett gyakorlat. Valamennyi közbeszerzés,
pályázat korábban kiírásra kerülhet. illetve szükségtelenné válna az átmeneti gazdálkodás.
Munkatervről van szó, a költségvetést a polgármester terjeszti e l ő.
Németh Angéla alpolgármester: Hozzászólások következnek.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: A határozati javaslat úgy került
megfogalmazásra, hogy a polgármester nyújtja be a költségvetést.
Vékás Sándor képviselő: A költségvetés három hónappal korábbi
elfogadása annak megalapozottságát is veszélyezteti.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: A jegyző nem an·a utalt, hogy a
j avaslat elfogadásával a polgármester beterjesztéshez való jogát vonná el a képvise l ő-testü let.
Polgármesteri jog eldönteni , hogy mikor terjeszti e lő a költségvetést.
Tóth Imre képvise l ő: Fé l ő, hogy újabb, nagy vo lumenű
beruházásokhoz kö thető tervezési folyamatok indulnak el. A polgármester jogát nem írja felül
a politikai kampány előrehaladta és a résztvevők megállapodásának fenntartása.
Szilvágyi László képviselő: A kerület érdekében működő koalíció
2018. év januárjában vagy februárjában is tud fe l elősségte lj es döntést hozni .
Jelenleg egy bármikor módosítható, bővíthető, kiegészíthető munkatervről van szó. Kéri,
hogy minden információt osszanak meg a képvi selő -testület tagjaival.
vélhetően

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A korábbi gyakorlat é11elmében
átmenet i gazdálkodással oldották meg a költségvetés elfogadását megelőző időszak
kifizetéseit.
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja, hogy további észrevétel
nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót válaszadásra.
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Hajdu László polgármester: A költségvetés korábbi elfogadását
szakmai indokok alapján sem tartja megalapozottnak. Az átmeneti gazdálkodássa l lehívhatóak
az egyes normatív támogatások. Tervszerű költségvetés megalkotását kéri.
Németh Angéla aJpolgám1ester: Ismerteti a módosító határozati
javaslatot, szavazást kér.

375/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Főváros

XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely. Újpalota Önkom1ányzatának
felkéri a polgármestert, hogy az Önkom1ányzat 2018. ev1
költségvetésé ről szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést a 201 7. évi
december 19-i testületi ülésre terjessze elő.
Fe lelős:
po lgármester
Határidő:
20 17. június 6. (döntésre)
2017. december 7. (2018. évi köl tségvetéséről szóló rendelet megalkotására vonatkozó
Budapest

Képviselő- testülete

e lőte rj esztés

kiküldése)

(Jogszabály i hivatkozás: 2812012. (Vll.2.) önkormány:ati rendelet 3../. §)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntés!tozatalban résztvevó'k száma: 20 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: A jegyző az ülésen szóbeli törvényességi észrevétellel élt a
polgármestem ek az Állt. 24.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörének elvonása miatt.
Dömésből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.
szavazást kér.

376/2017. (VI.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önko rmányzatának
Képv i se l ő-testülete úgy dönt, hogy - a 375/20 17. (Vl.6 .) ök. számú határozat figyelembe
vételével - a 2/47-122/2017. iktatószámú elő terj esztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja a 2017. ll. félévi munkatervét. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott
munkatervet tegye közzé.
Felelős :
polgármester
Határidő:
2017. j ún ius 6. (döntésre)
2017. július 6. (közzétételre)
(Jogszabályi hivatkozás: 2812012. (Vll.2.) önkormányzati rendelet 3./. §)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, l ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Dö11tés!tozatalba11 résztvevők száma: 20 fő
Döntésbó'f kizárt ö11kormá11yzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegy ző j ogszabálysértésre vonatkozó j elzése:

Németh Angéla alpolgármester: Bejelenti, hogy a
zárt ülésen folytatja munkáját.
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kép v iselő-testü l et

8.

E lőte rjesztés

az interpellációt vizsgáló bizottság j e lentésérő l
(lkt.sz. 2/47-139/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót az

elő terjesztés

szóbeli

kiegészítésére.
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: A hi vatal egy táj ékoztató
anyagot készített a bizottság részére. A bi zottság j elentésében kéri a polgármester eredeti
interpell ációra adott válaszának elfogadását.
Németh Angéla alpolgármester: Az előterj esztést bizottságok nem
tárgyalták. Megállapítja, hogy kérdés nincs, észrevéte lek következnek.

bővebb

Lehoczky Ádám képvi se lő : A vizsgálat végeztével sem rendelkeznek
információval. Kéri a vizsgálat fo lytatását.

Németh Angéla alpo lgármester: Megállapítja, hogy további észrevétel
nincs, a vitát lezárj a. Megadj a a szót válaszadásra.
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági el nök: A

képv i se l ő-testül et

dönt a

kérdésben.
Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati j avaslatot,
szavazást kér.

387/201 7. (Vl .6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota Pestújhe ly, Újpalota Önkormán yzatának
Képvi selő-testü lete nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az Egészségügyi. Szociális és
Esé l yegye nl őségi Bizottság j elentése és az ESzB l 99-200/20 17. (IV .26.) sz. határozatok
figye lembe vételével L ehoczki Ádám önkormányzati képviselő „Bűncselekmény?
Feljelentés? Mi az igazság? " című interpellációjára adott eredeti polgármesteri választ
fogadja el.
Felelős:
po lgármester
Határidő:
20 17.júnjus 6.
(Jogszabály i hivatkozás: 2812012. ( Vll.2.) önkormányzati rendelet 55. § (8))

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, 10 e llenszavazat, l tartózkodás)
Döntéshozatalban résztveviík száma: 18 fő
kizárt ö11kor111á11yzati képviselő n eve és kizárás indoka: Jegy<.ő jogszabálysértésre von atkozó j elzése:
Döntésből

9. Előterjesztés a Fővárosi Közgyű lés által meghirdetett TÉR KÖZ 2016
városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó intézkedésekről
(Ikt.sz. 2/47-124/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítj a, hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni , a bizottsági e lnököknek adja meg a szót.
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e lő te rj esztő

nem

Cso nka László bizottsági e lnök: A Ke rüle t- és Vú lla lkozásfej lesztési.
Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazalla l. 1 tartózkodás me ll ett
megtárgyalásra és elfogadásra javaso lta az c l őte 1j csztést.
Bencsics Lászlóné bizottsági e lnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési .
Tulajdonosi és Vagyon gazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra és
e l fogadásra javasolta az e löte1jesztésben fogla lta kat.
Németh Angéla a lpol gármester: Ké rdések következ ne k.
Szilvágyi László képYise lö: Ki döntötte eL hogy a Rákos úti
mindenk éppen szere peljen a projektben?

rende l ő

Németh Angéla a lpolgármester: Ké rdéseket lezá1ja. Megadja a szót
válaszadásra.

döntést a

Főváros i

dr. Pintér Gábor alpolgárm este r: Nem tud válaszo lni a kérdésre. a
Közgyülés hozta meg.
Németh Angéla a lpo lgárm este r: Észrevételek kö,·e tkeznek.

dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A té mában részt vett egy
egyeztetésen. A döntést nem po liti kai e lvek mentén hozták meg.
Önkormányzati forrás biz tosításával a Wesse lényi utcától a Rákos útig te1jedö ke rül etrész
komplex módon kerülne fe lújításra.
Németh Angéla a lpo lgá1111ester: A v itát lezá1ja. Ismerteti a határozati
javaslatot. szavazást ké r.
388/2017. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Fő\"áros X V. ke rül et Rá kospalota. Pestújhely. Új pa lota Önkormányzatának
K ép v i se l ő -test ülete úgy elönt. hogy a Budapest Főváros Önkormán yzata álta l meghirdetett
TÉR KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterül etek komplex
megújítása címü városre habi litációs célú pá lyázati felhíváson elnyert 100.000 .000,- Ft
támogatásról Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködési megállapodást köt
a 2/-+7-124/20 17. ik tatószámú e löte1jesztés 1. számú m e ll éklete sze rinti tartalommal.
Felhatalm azza a polgármestert a megúllapodás aláírására.
Felelős:
polgármester
Hatá rid ő:
20 17. június 30.
(Jogs-;.ahá~vi

liivatko-;.rí.s: ]011. é1·i CL'L'L'<IX

IÖITény

n. § (5 ))

(Szavazati a rány: 19 igen szavazat. 0 e ll enszavazat. 1 tartózkodás )
Dö111éslw-;.ata/ba11 rés ztveviik s:ríma: 20 fii
Dö111ésbii l ki-;.árt ö11komuí11y:ati k épvi.~elő 11eve és ki:rírrís iutloka: Jegy:if jogs-;.ahálysértésre vonatko:ó j el:ése:

Németh Angéla a lpo lgám1este r:
szavazást kér.

2.8

Isme rteti a határozati jn,·aslatot.

389/201 7. CVl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros
Képv i se l ő-testülete

XV. kerü let Rákospalota. Pestújhely,
jpalota Önkormányzatának
úgy dönt, hogy a Főváros i Önkormányzat támogató döntésének
figyelembevételével a pályázat keretén belül a Bp. XV. kerület, Rákos út 77/a szá m alatti
Rendelő intézet környezetét, a Wesselényi utcát és az ott működő termelői piacot,
valamint a Dessewffy utca torkolatához csatlakozóan a l egalapvetőbb forgalomtechnikai
átalakításokat valósítja meg.
Felelős:
polgám1ester
Határidő :
20 17. június 30.
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXL'<. törvény 23. § (5))

(Szavazati arán y: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 fő
önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése:
D öntésből kizárt

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot
szavazást kér.

390/2017. CVI.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpa lota Önkom1ányzatának
Képvi se l ő- te stül ete úgy dönt, hogy a támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges
tervek, dokumentációk elkészíttetésére, ezek összeállításával kapcsolatos egyéb, pályázat
keretén belül utólag elszámolható kiadásokra a képvisel ő-testület 7.900.000.- Ft + Áfa,
azaz bruttó 10.033.000,- F t összeget biztosít a 20 17. évi költségvetés rő l szóló 5/20 17. (III.
1.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti, a TÉR_KÖZ 20 16 pályázat
önkormányzati önrészére a 20 17. évi kö ltségvetés fe lhalmozási j e ll egű címzett tartalékában
biztosított 287.054 .7 15,- forint fedezet terhére.
Felelős:
po lgármester
Ha táridő :
201 7. j únius 6. (döntésre)
az Önkormányzat 20 17. évi kö ltségvetés Jil. módosításának hatá lybalépése
(pénzügyi fedezel biztosítására)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLX.XXIX !örvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tai1ózkodás)
Döntés/10 zatalbrm résztvevők száma: 20 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:
D ö ntésből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

391/2017. CVI.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpa lota Ö nkormányzatának
Képvise l ő-testül ete úgy dönt. hogy a támoga his i szerződés előkészítéséhez szükséges
projektmenedzseri tevékenységre a pályázat keretén belül utólag el nem számolható
kiadásokra a képv i se l ő-testül et 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.540.000,- Ft összeget
biztosít a 20 l 7. évi kö l tségvetésrő l szóló 5/20 17. (III. 1.) ö11kormányzati rendelet 5. számú
me llékl ete szeri nti . a TÉR_ KÖZ 20 16 pályázat önkormányzati ömészére a 20 17. évi
költségvetés felhalmozási je ll egű címzett tartalékában biztosított 287.054. 7 15.- forint fedezet
terhére.
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Fe l elős:
Hatá rid ő:

po lgármester
2017. június 6. (döntésre)
az Önkormányzat 20 17. évi köl tségvetés

m.

módosításának hatál ybalépése

(pén:ügyi fede: e1 bi:tosí1ására)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXX IX törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 el lenszavazat, 2 tartózkodás)
Dömésl10zatalba11 résztvevők száma: 20 fő
kizárt ö11kormá11y:;ati k épviselő neve és kizárás int/oka: Jegyző j ogszabálysértésre vonatkozó j elzése:
Dö11té!;ből

Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.
392/2017. (Vl.6.) ök. számú hatá rozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkormányzatának
Képvisel ő-testü l ete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a TÉR KÖZ 20 16
városrehabilitációs pályázat tá mogatási sze rződésé hez szükséges dokumentációk
e l őkészítésére, a 390-391/201 7. (VI.6.) ök. számú határozatokban biztosított költségvetési
keret mértékéig a R UP-15 Kft-vel megbízási szerződést kössön.
Fe le lős:
polgárm ester
Ha tárid ő:
20 17. j úlius 15-ig (s:er:ödéskö1ésre)
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXLX. törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 el lenszavazat, 1 tartózkodás)
Dö11tésfl ozatalba11 résztvevők sztima: 20 fő
önkormányzati képviselő n eve és kizárás indoka: J egyzó'jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:
Döntésből kizárt

10.

E lő terjesztés Rákospalota Vár osközpont fejlesztése - Rákospalotai M úzeum és
Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról
(Ikt.sz. 2/47-125/20 17. sz. anyag)

Németh Angéla al polgármester: Megállapítja, hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni . a bizottsági elnököknek adj a meg a szót.

előterj esztő

nem

Király
Csaba
bizottsági
elnök:
A
Városüzemeltetési.
Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal. megtárgyalásra javaso lta az e lő te 1j esztést.
Intézm énym űködtetési ,

Csonka L ászló bizottsági elnök: A Kerület- és Vállalkozásfej lesztési.
Érték- és Környezetvédelmi B izottság 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás
me llett nem javasolta. megtárgyalásra és elfogadásra az e lő te rj esztést.
Bitvai Ná ndor bizottsági a lelnök: A Köznevelési, Kulturál is,
Közművelődési. Rendezvényszervezési, Ifj úsági és Spo11 Bizottság 6 igen szavazattal és 1
ellenszavazattal , megtárgyalásra javaso lta az e l ő te 1jesztés t.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési,
Tulajdonos i és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mel lett,
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elő terjesztést.
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Németh Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
Szilvágyi László képv i se l ő: Mennyit fordítottak a megvalósult és a meg
nem valósult beruházások tervezési költségeire?
Tóth Imre képv i se l ő: Rákospalota Városközpont tekintetében mennyit
ford ítottak a különböző tervek elkészítésére? Az e lőterjesztésben szerep l ő 1,5 m ill iárd forint
milyen forrásbó l kerül biztosításra? Az építés mikor várható?
Németh Angéla alpolgármester: Kérdéseket lezárja. Megadja a szót
válaszadásra.
dr. Balázs Zoltán alpo lgármester: Számos kérdésben történt e lő relépés.
Több milliárdos beruházásokra a kerület nem tud forrást biztosítani. A Rákospalota
városközpont megvalósítása terén nem számolnak kül ső foffással. Éves szinten 400-600
mill ió forintos megtakarítással lehet kalkulálni . Elfogadás esetén a pályázat év végéig
lebonyolításra kerülhet, majd a tervezési folyamatot követően 20 18. évben elkezdődhet a
beruház, amely két év alatt fejeződhet be.
Németh Angéla alpolgármester: Hozzászó lások következnek.
Vékás Sánd or képviselő: Támogatja a városközpont létrehozását,
azonban szeretné, ha elkerülnék a többszörös tervezési és pályázat vásárlási momentumot a
pénzpazarlás elkerülése érdekében.
Tóth Im re képvise lő: Nem kapott arra választ, hogy mekkora összeget
költöttek erre a proj ektre, illetve, hogy van-e az önkormányzatnak fotTása a m egépítésre. és
mikorra várható az elkészülés.
Legárd Krisztián kép v i selő: A tanulmány kimutatja, hogy évrő l-évre
40 millió forint hiánnyal kell számolni, amely a kilenc éves periódusban fo lyamatosan nő.
Miből kívánják a forrást biztosítani?
Szilvágyi László képvi se lő : Idéz az e l őterje sztésbő l. El kell dönteni,
hogy mit szeretnének megvalósítani. A tervezés több projektnél el kezdődött de egyik sem j ött
még létre. egyiket sem kezdték el építeni. A kerü letben nagyon sok fontos dolog van, amire
forrást kell biztosítani. ezért fe l kell állítani egy fontossági soITendet a tervek és a fe ladato k
között. A Spirálházat felemlegetni pedig azért nem kell, mert a kivitelezés hibás. az építtetőt
nem találj ák, a garanciát nem tudj ák érvényesítenj.
Tóth Im re képvi se l ő: Sok tervezés és engedélyezés vár még forrásra.
Egy lakossági fórumon László Tamás országgyű lési képviselő a kérdésre válaszolva
elmondta, hogy Budapesten európai uniós pályázat nincs, viszont azt is el mondta, hogy a
kerület mindhárom városrészében egy-egy nagy projektet terveznek, melyet beterj esztett a
kormányzat elé. A három beruházáshoz 3,9 milliárd forint lenne az önrész. A három közül
legalább egy támogatására számít. E lőbb-utó bb eljön az id ő. amikor a fe lhasznált pénzekkel el
ke ll számolni.
Németh Angéla alpolgármester: dr. Balázs Zoltán alpolgármesternek
ad szót vá laszadásra.
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dr. Balázs Zoltán alpolgármester: A tervezési fo lyamat re mélhető leg
az év végégig lezárul, a jövő évbe n a kivitelezésse l lehet fo lytatni a projekteket. A kerület
nagyon sokat fejl ődö tt. A tervezések szükségesek, mely közben j árdafelúj ítás. zöldfe lület
létrehozása valósult meg. A Rákospa lotai Rendezvényközpo nt szükséges. mert a kerület
központja páratlanul elmaradott. Azért, hogy méltó városközpontot alakítsanak ki, szükséges
a pá lyázat. A beruházás közvetle nül nem fog megtérülni, de a környék é l etminősége. ingatlan
árai emelkedni fo gnak, ami mellett a veszteség váll alható.
Németh Angéla alpo lgármester: Hozzászólások következnek.
Király Csaba bizottsági elnö k: A Szil vágyi László képvi selő által
fe lo lvasott részletet maga is furc sállja, hi szen több érvényes é pítési engedéllyel rendelkezik a
kerület a tervek megvalósításához, mégsem kezdik el a ki vitelezést, annak ellenére. hogy a
forrás rendelkezésre áll. 20 14. óta a képv i selő-testület csak tervekről dönthet. megvalósításró l
szóló e l ő terj esztés nem érkezik . Az újabb terveket nem támogatj a.
Tóth Veronika ké pv i selő : Egyesek szerint a képv iselők által
megfogalmazott kritikák miatt nem kap a kerület konnányzati forrást. Sajnos edd ig sem
kaptak, viszont a po lgármester munkáj át bőségesen kritizálják. László T am ás polgám1esteri
ideje alatt épült meg a m entőá l l o más. Azóta csak tervek készülnek, de a kivitelezéshez nem
kezdenek hozzá. N incs terv ben bérl akás építés. me lyre nagy szükség lenne, nem folytatják a
panelházak energetikai fe lúj ításait sem.
Bitvai Nándor képvi se l ő : Az önko rmányzat 20 13-ban ötletpályázato t
írt ki 8 millió fo rint + Áfa értékben. A jelenl egi fo ITás 16 millió fo rint + Áfa értékre
növekedett. Az ötletpályázat a vasúttó l a sportcélú városközpontig terj ed. a j elenlegi pedig
egy részt emel ki, mely tervpályázat címen szere pel.
Németh Angéla alpo lgármester: Megadj a a szót válaszadásra.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: A megvalósításhoz kérdéseket várt,
de semmiféle észrevétel nem érkezett. Pár éve épí tőanyag és autókereskedés m űködött ezen a
területen. Az a terü let. amelyre pályázatot kívánnak kiírni, pár hónapj a került száz
százalékban az önko1mányzat tu lajdo nába. Pillanatnyilag ideig lenes parkoló t a lakítottak ki.
telekalakítási elj árás ind ult, bontás fog tö rténni és el kell dö nteni , hogy mit szeretnének
megvalósítani az ingatlanon. Az idei évi kö ltségvetésében szerepel az ÉPK 13-as épülete több
száz millió forint értékbe n. a Deák utcai orvosi rend e l ő kivite lezése több. mint fél milliárd
fo rint értékben, a Szántóföld úti spo rtpálya az önkormányzat részérő l tö bb, mint 100 mi ll ió
forint értékben, az uszoda tekinteté ben 900 mil li ó fo rint önerő biztosított. Sok fej lesztés i
l ehetősége t teremtettek, melyért köszönet dr. Balázs Zoltán alpo lgármesternek a takarékos
gazdálkodásért. Az É PK 13-as épü let lassan átadásra kerü l. a Deák utcai orvosi rendelő
befejezése a j övő évben várható. A Szántóföld úto n három nagyobb terül etü labdarúgó pályát
hoznak létre, és egy sikeres T AO pályázati gyüjtés után j övő tavasszal, az alapkő letételéve l
elindulhat az uszoda megépítése. Ezek mind-mind saj át forrásbó l kerülnek megvalósításra.
Központi támogatás mellett tud megvalósulni a multifunkcio nális spo rtcsarnok. Az Újpalotai
Főtér és a Rákospalotai Városközpont közül a megvalósítható bb mellett kell d önteni. hiszen a
kettő egyszerre nem valósulhat meg. Az ÉPK 3-as számú épületére vonatkozó e lőterjesztést
vissza kell ett vo nni az egyháztó l érkező finan szírozási prob léma miatt. Kéri a határozati
javaslat tám ogatását. Kiegészítést tett a h atári dő módosítására.
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Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot
szavazást kér.

393/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalo ta Önkormányzatának
Képv i se l ő-testüle te nem fogadta el azt a javaslatot, hogy - a 2/47- 125/a/20 17. iktató számú
módosítási javaslat figyelembe véte lével - felhatalmazza a polgármestert országos és nyílt
tervpályázati eljárás lefolytatására Rákospalota kerületközpont területén a 87694 és
87695 hrsz. alatti ingatlanokon létes ítendő múzeum és rendezvényközpont létesítésére a
214 7-125/ 20 l 7. iktatószámú előterj esztés 1. sz. melléklete szerin ti megvalósíthatósági
tanulmány figyelembevételével.
(Szavazati arány: 10 igen szavazat, l ell enszavazat, 8 tartózkodás)
Döntésflouualban résztvevők s:áma: 19 fii
ki:tírt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabtí(ysértésre von11tkozó j elzése: A: ülést leve:etó' elnök a lwtáro:ati ja vaslatot elfogadottnak
minősíteue az ülést segítő tecf111ikai rendszer ad11tai alapján. A j egyzó' - a Kormányhivatal vonatkozó korábbi
és j elen flely :etre vonatkozóan is megkért állásfoglalásával öss: lwngban - a testület flatározatképességere és a
képviseliik ülési jelenlétére vonatkozó szabály ok értelmében a határozat elfogadottnak ny ilvánításával
kapcsolatosan 216- 10120 17. iktatószámú és:;revétellel élt a polgármester f elé.
D öntés b ől

Németh Angéla alpolgármester: Bej elenti 10 perc szünet elrendelését.

Szünet!

11. El ő terjesztés a Liva- malom (Budapest XV. kerület hrsz.: 90989) átmeneti
hasznosítás:fról
( Ikt.sz. 2/4 7-1 26/20 17. és 2/47/l26a/20 17. sz. anyag)

N émeth Angéla alpolgárm ester: Megadja a szót az

e l ő te rj esztés

szóbeli

k iegészitésére.

dr. Pintér Gábor alpo lgánnester: Törvényességi észrevétel érkezett az
a mód osító indítványra az i nga tl ankeze l ő i j ogga l összefüggésben. A j avított j avaslatot
elfogadható nak tartja.
Németh An géla alpolgárm ester: A bizottsági elnököknek adj a meg a
szót.

Király
Csaba
bi zottsági
elnök :
A
Városüzemeltetési.
Köztisztasági és Közrendvédelmi Bi zottság ) igen szavazattaL
megtárgyalásra és elfogadásra j avasolta az e l őte1j esztést a képvise l ő- testü l e tne k.

lntézm én ym űködtetési.

Csonka László bizottsági elnö k: A Kerület- és Vá lla lkozásfej lesztési.
Érték- és Környezetvédelm i Bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás me llett megtárgyalásra
és elfogadásra j avasolta az e l őte1j esztést a kép vi se l ő-testül etne k .
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-

-

Bencsics Lászlón é bi zottsál!.i e lnök:
Pé nzü!lvi és Költsé g\'etési.
-"'
Tu lajdo nosi és Vagyongazdá lkodási Bizottság 6 igen szarnzaua l 1 tartózkodás mellett.
megtárgyalásra és el fogadásra j avasolta az e lö te1jeszt ést a kép vi se l ő-testü le tnek.
Németh Angéla a lpolgármester: Kérd ések következnek .

beé píth etősége

Szilvágyi László képv i se l ő : Ered etileg is lehetett tudn i, hogy a terü le t
maximum két száza lékos lehet? Az organica betelepítésekor is szempont vo lt?
Vékás Sándor

képviselő:

Merk Péter támogatja az e lőterjesztés t?

Victorné dr. Kovács Judit bi zottsági elnök: A hajdani medence sittel
van te le. Az beleszámít a beépítettségbe?
Németh Angéla a lpo lgá rmester: Megállapítja. hogy több kérdés n incs.
megadj a a szót válaszadásra.
dr. Pintér Gábor alpo lgármester: A medence nem számít beépített
terü le tne k. K orábban a ma lom épüle tében képzelték megvalósítani a tervet. a túlépített részt
nem ke ll visszabon ta ni. A ke rületi és főváros i é pítés i re nde lethez kell igazodnia a te rvekn ek.
Me rk Péter képvi se l őve l egyeztette k az e löte1jesztésse l kapcso latban.
Németh Angéla a lpo lgármester: Hozzászólások következnek.
Király Csaba bizottsági e lnök: A bizottsági ü lésen több kérdés
fe lmerült. me lyeket a Város üzeme lte tési Főo szt á l y vezetője fe ljegyzett. ígérete szerint a
hi vatal intézkedni fog. Merk Péter k é pvi se lő jelezte. hogy a telektulajdo nosok a területükre
eső medencét sittel töltik fe l. a szennyvizet ped ig a területre kí\'ánják vezetni. Szeretné. ha a
kö rnyezetvédelmet. a kerületi építési szabályokat fe lmérő bizottság v izsgálná meg a területet.
Amenny iben szabálysértés történik. kezdemé nyezzék azok megszüntetését. Támogatja. hogy
a kerületi fej lesztések köz ben fe lm e rü l ő bontások á lta l kelet kező téglák. cserepek a Liva
ma lo m he lyreállításában a kö ltségek csö kke ntése végett fe lhasználásra kerü ljenek.
Mcrk Péter képv i se l ő: Az e redeti el őterjesztést azért nem tudta
e lfogadni. meri záportározó na k sze rették vo lna használni a medencét. A Liva malom
Budapest egyetle n vízima lma. gazdag é l őv il ággal. Javaso lja. hogy a gyö n yö rű szakrál is té rben
a ma lom és körn yezete maradjon meg az e redeti fu nkció nak és ne kerüljön o r szennyvíz
bevezetésére. Ké ri módosító javasla ta i e l fogadását.
Victo rné dr. KoYács Judit bizottsági e lnök : A telekről a si tt
e lszállításra került? A te lek.rendezésre már sor kerü lt? Ezekre a feladato kra is be kell tervezni
a forrást. A .. Helyem. Házam. Pa lotá n„ cí mű kiadvány most. a bontás e l ő tt foglalkozik
azokkal az é pületekkel. ame lyek hagyatékké nt maradtak fenn .
Szilvágyi László képv i se l ő: Szeretné. ha a legutóbbi t~ rvek \ ·égleges
te rvek len nének. Ép ítsék fe l Merk Pé te r álmai sze rint a malmot. akár csapatépí tő jelleggel
menj e nek a képv i se lők is segíten i a megvalósítást.
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Németh Angéla alpo lgármester: Sumics János kerületi lakos jelezte
hozzászólási szándékát. me lyről kéri a képviselő-testü let szavazását.
Budapest Fő1'C.íros A.'V.
Képviselő-testülete

kerület Rákospalora.

Pesn(jhely.

Új palota Önkormányzatának

úgy dönt. hogy Sumics János kerületi lakosnak 3 percben szót ad.

(Szavazati arány: 16 igen szavazat. 1 el lenszavazat, 0 tartózkodás)

Sumics János kerül eti lakos: Szószeri nti hozzászólása
www.bpxv.hu/ ules internetes oldalon, a kapcsolódó dokumentumok között olvasható.
Németh Angéla alpo lgármester: Megállapítj a. hogy
hozzászólás nincs. a vitát lezá1ja. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

a

további

394/2017. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota. Pestújhely, Új palota Önkormányzatának
Képvise lő- testü lete a 2/47-126/a/20 17. iktató számú módosítási j avaslat fi gyelembe vételéve l
elfogadja a 2/47-126/20 17. iktatószámú előte1j esztés 1. sz. mellékletét képező fejlesztési
koncepcióba n felvázolt programot azzal a feltétellel , hogy a 73 darab magánte lek
csapadékvizének összegyüjtése és levezetése nem a Liva malom telkén a volt tómederben
történik. ezen kö rnyező magántelkek részére a Liva-malom telkén kívül kialakított
záportározó vizének levezetése a Szi las patakba nem a Liva-malom telkének fe lhasználásával
tö1t énik meg, annak levezetésére a malom ingatlan mellen tervezett közút nyomvonala
szolgálj on. Támogatja a Budapest XV. kerü let hrsz.: 90989 alatti Li va-malom épületrom
átmeneti hasznosítását időszakos fedett-nyitott közösségi rendezvénytérként.
Felelős:
polgármester
Határid ő :
20 17. jún ius 6.
(Jogs:abály i l1ivatko:ás: 2011. évi CLX.XXl.X. törvény 10. § (2). 23.§ (3). (5))

(Szavazati arány : 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntésftozatalban részrvevó'k száma: 20fő
kizárt önkormányzati kép viselő neve és kizárás indoka: Jegyzó'jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -

Döntésből

Németh Angéla a lpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.

395/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi sel ő-testülete a 2/47-126/a/20 17. iktatószámú módosítási j avaslat alapj án úgy dönt,
hogy a 90989 hrsz. alatti ingatlan és a rajta lévő épületrom működtetés i tevékenységével az
önkormányzat tulajdonában l évő R épszolg Kft-t ( 11 52 Bp„ Hunyad i utca 3.) bízza meg.
Felelős :
polgármester
Határidő:
20 17. június 6.
(Jogszabály i ftivatkozás: 2011. évi CL'()()(})(. törvény I 0.§ (2). 2 3. § (3). (5))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntésft ozatalban rés zt vevők száma: 20 Jó'
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabály.sértésre vonatkozó j elzése: A jegyző a 214 7-126/a.12017. iktatószámú eredeti módosító
ja vaslattal kapcsolatosan 213-612017. iktatós:ámú törvényességi észrevétellel élt. A javaslm a törvényességi
észrevétel alapján módosításra keriilt.
D öntés b ől
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Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati j avaslatot.
szavazást kér.

396/201 7. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő-testülete a 2/47-126/a/20 17. iktatószámú módosítási javaslat alapján felkéri a
polgármestert kezdeményezze a Hubay Jenő tér 8. szám alatti épület bontására kiírt pályázat
nyertesénél és az ÉPK 25. jelű épületének bontását e lnye rő váll alkozónál a Liva-malom
tetőszerkezetének korhű, müemléki jellegű megépítéséhez szükséges nagy terek áthidalására
alkalmas gerendák, tető lécek. nagy méretü téglák és tetőcse re pek ingyenes megszerzését és az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátását.
Felelős:
polgám1ester
Határidő:
20 17. szeptember 1.
(Jogszabály i hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2), 2 3.§ (3), (5))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban rés ztvevők száma: 20fő
Döntésbó'I kizárt önkormányzati képvis elő n eve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -

12.

Előterjesztés a thyssenkrupp Ferroglobus Zrt-vel
(Ikt.sz. 2/47-127/2017. sz. anyag)

kötendő

megállapodásról

Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja. hogy előte1jesztő nem
kíván szóbeli kiegészítést tenni, a Pénzügyi Bizottság elnökének adja meg a szót.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnö k: A Pénzügy i és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhang ú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra j avaso lta az előterjesztés t.
Németh Angéla alpo lgám1ester: Megállapítja. hogy kérdés, észrevéte l
nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.
397/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön.kormányzatának
úgy dönt, hogy a (83160) he lyraj zi számú, a természetben Budapest, XV.
kerület, Fázis utca útburkolati munkái elvégzésének pénzügyi fedezetére a 20 18. évi
költségvetésében bruttó 44.000.000,- Ft összegben előirányzatot biztosít.
Felelős:
polgármester
Hatá ridő:
2017. június 6. (határozat elfogadása)
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet 20 18. évi

Képv iselő-testülete

költségvetésben történő biztosítása)
(Jogszabályi llivatkouís: 2011. évi CXCV. törvény az ál/amhá::.tartásról s::.óló !örvény végrehajtásáról s::.óló
36812011. (.X//. 31.) Korm. rendelet)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyzíi jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:
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Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati j avaslatot.
szavazást kér.

398/2017. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváro s XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkonn ányzatának
Kép vi se l ő-testü l ete megá llapodást köt a thyssenkrupp Ferroglobus Zrt-vel, melyben a
thyssenkrupp Fen-oglobus Zrt. a Fázis utca útburkolati munkáina k elvégzésére
20.000.000,- Ft összegű pénzeszközt ad át az Önkormá nyzat részér e és fe lhatalmazza a
pol gármestert annak aláírására.
Fe le lős :
polgármester
Ha tá rid ő:
20 17. június 30.
(Jogszabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 23. § (5) /.pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dö111éshozatalban résztvevó'k száma: 20fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyzó'jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:

Dö ntésből

13.

Elő terj esz tés

a kerületi nyilvá nos illemhelyek programról
(Ikt.sz. 2/47-128/20 17. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgá1mester: Megállapítja, hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni , a bizottsági elnököknek adja meg a szót.

elő terjesztő

nem

K irá ly
Csa ba
bizottsági
elnök:
A
Városüzeme ltetési,
Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság 5 igen egyhangú
szavazattal, megtárgyaJásra és elfogadásra javaso lta az előterj esztést.
lntézrnén yműködtetési ,

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyaJásra és
elfogadásra javaso lta az előterj esztést.
Németh Angéla alpolgám1ester: MegáJlapítj a. hogy kérdés nmcs.
észrevételek következnek.
Szilvágyi László képv ise lő: Kéri, hogy a költségvetés a továbbiakban is
tartalmazzon fedezetet a program folytatására.
Németh Angéla alpolgármester: lsme11eti a határozati j avaslatot.
szavazást kér.

399/2017. (Vl.6.) ök. számú hatá rozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospa lota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzatának
Képviselő-testül ete úgy dönt, hogy az Újpa lotai Vásárcsarnok ter ületén új nyilvános
illemhelyet létesít, amely megépítésével a CSAPl-15 Vásárcsarnok és Piacfenntat1ó Kft-t
bízza meg. A megvalósításhoz nettó 10.000.000,- forintot b iztosít a 2017. évi
költségvetés rő l szóló 5/20 17. (Ill .l.) ök. rendelet 7. mellékletében a „K erületi nyilvános
illemhely program" soron rendelkezésre álló 3 1.452.532,- Ft keret terhére. Felkéri a
polgá rmestert a szerződés megkötésére.
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Fe l e l ős:

po lgármester

Ha tá rid ő :
20 17. júl ius 15. (szerződés megkö tésére)
(Jogs:abá(l'i hivatko:ás: 2011. e1·i CLX\X ff. IV. 10.§ ( /) -(}). IJ.§ (/ ). 51JO r. r111. 1 ; önkormány::ali rendelel)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Dön tésh o:(lta/b(ln résztvevők s:ám a: 20 fö
Döntésbó'l ki:;árt ön korm ány:;ati képviselii neve és kizárás indoka: Jegyzii jogs:;(lbálysértésre vonatko:ó jel:ése:

Németh A ngéla alpolgármester: Ismerteti a határozati j avas latot.

szavazást kér.
-.00/20 17. (Vl.6.) ök. szá mú határoza t

Budapest Főváro s XV. kerület Rákospal ota, Pestúj hely. Újpalota Önkormányzatának
Képv i selő - testülete úgy dönt. hogy a Ny írpalota út 1-2 1. szám mö götti, (91 158/2 15) hrsz.-ú
közterületen új automatikus m ű ködés ű köztéri illemh elyet kíván létesíteni. Felkéri a
po lgármestert. hogy vizsgá lja meg az új illemhely működte tésén ek feltételeit, fo lytasson
egyeztetés t a lehetséges üze meltetési konstrukció król a

Fővá ros i

Csato rnázási Miívekkel

és ennek e redm é nyérő l tájékoztassa a képv isel ő -testül etet.
Fel e l ős:
polgármester
Ha tá ridő :
20 17. október 30. (tájékoztató e lkészítése)
(Jogs:abály i hivatkozás: 2011 . évi

CL'l.YXI.\~

Iv. 10.§ ( / J-(2). 13.§ ( / ), 5 20r.(lll I.) önkormány::ati rendele1)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dön téslur;;arnlban rés:;tvevó'k s:tím a: 20 fö
Döntésből kizárt ö11kor111rí11yzati k épviselő neve és ki:árrís indoka: Jegy:ő jogszabálysértésre von atkozó jelzése:

Németh A ngéla alpo lgármester: ísmerteti a határozati javaslatot.

szavazást kér.
401/201 7. (VT.6.) ök. szá mú hatá rozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospa lota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Ké pv i sel ő - tes tül ete úgy dönt. hogy a Ka rácsony Be n ő park fejle sztését célzó koncepcióterv
aktualizálása során a tervező vizsgálja meg nyil vános illemhely telepítésének lehetőségé t.
Fel elős:
po lgárn1ester
Ha tá r idő:
a sze rződésben rögzített határ i dő (tervek e lkészí tésére)
(Jogs::abtí(ri l1i vatko:ás: 201 1. évi CL\".\'.:\'/.'( 1v. I 0.§ ( I )-( l ). 13.§ ( I ). 51201 7. (111. 1.J önkormán_r::al i rendel el)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Döntéslw::atalban részt vevők szám a: 20 fő
Döntésbó'I khárt önkormányzati képvisefó' neve és kizárás in doka: Jegy:;íi jogszabálysértésre von atko:ó jel: ése:

14.

E l ő terj esztés gépj á rm ű vek

ingyenes tulajdo nba adásá ró l

(Ikt.sz. 2/47-129/20 17. sz. anyag)
Ném eth A ngéla alpolgármester: Megállapítja. hogy

kíván szó beli kiegészítést tenni, a bizottsági elnököknek adja meg a szót.
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e l ö te tjesztő

ne m

Csonka László bizottsági e lnök: A Kerület- és Vá lla lkozásfejlesztés i.
Érték- és KörnyezetYédelrn i Bi zottság 7 igen egy hangú szavazattal, megtárgyalásra és
e lfogadásra javasolta az előte1j eszté s t.
dr. M a tlák Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügyrendi Bi zottság 7
ige n egy hangú szavazatta l. megtárgyalásra és e lfogadásra j avaso lta az e l őte 1jesztést.
Benesi.c s Lászlóné bizottság i e lnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési.
Tulajdo nosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra és
el fogadásra javasolta az e l őte1:jesztést.
Néme th An géla a lpo lgármester: Megáll apítja. hogy ké rdés. észrevéte l
nincs. fsmerteti a ha tá rozati javas latot, szavazást ké r.
-W2/201 7. (VT.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros

XV. ke rület Rá kospalota. Pestúj he ly. Újpalota Önkormányzatának
úgy dönt. hogy a kerület kü l ső részein található mezőgazdaság i és e rdős
terüle te k
ellenőrzésé re,
bűncsel e km én yek
fe lderítése
és
a
bűnmege l őzés
haté konyságának növelése céljábó l
- a K EG-400 forga lmi rendszámú. TMBCX46YX74030526 a lvázszámú . B UD253565
motorszámú . Skoda 6Y típu s ú,
- a K SW-466 forgalmi rendszámú, TMBCD-+6Y574 l 6 1260 alvázszámú. BB Z 163296
motorszámú, S koda Fabia típus ú,
az
LAA-679
forgalmi
rendszá mú ,
WO LJ 7BHB68V668 0 59
alvázszámú.
M9RL782C0875 l3 motorszámú. Opel Vivaro X83 típusú és
- az MZB-8-'8 forgalmi rendszá mú , UU JHSDC5 G5 1665 809 alvázszám ú. 14Ml2 1300 1056
motorszámú Dacia Duste r Cool típus ú gépjárművek
tulajdonjogát ingyenesen á t adja a B udapesti Rendőr- főkap i tán yságnak azzal. hogy a
Budapesti R e ndő r- fő ka pitá n yság kö teles a gépj ármüveket a BRFK XV. kerületi
Rendőrkapitányság kizárólagos haszn á latá ba adni. Felkéri a polgármestert. hogy az errő l
szóló adományozási sze rződ ést kö sse meg.
Felelős:
po lgármester
Határid ő :
20 17. júni us 30. (átadásra)
Ké p v i se l ő -testülete

(J ogs-;,abályi flivatko:tís: 1991. éi·i .\:YXI ·111. 1ö1Tény és egres kapcsolódó 1ö1Tén.1·ek módosítcisúrál s:::óló 1006.
éYi L\T. /örré 1~\" / . § (5). 2011 . éYi CXC l'l. fi " IJ. §. ]J 1013. (/.\" 30. ) önkor111á11y:::o1i rendelet 15. §)

(Szavazati ará ny: 20 igen szavazat, egyh angú )
Dö11tésl10:arnlba11 rés:tl'el'ó"k s:áma: 20 fii
Döntés b ől ki:tírt önkomuíny:ati k épviseló. 11el'e és ki:árrís indo ka: Jegy:ii j ogszabálysértésre vonatko-;,ú j el:ése:

15.

E l ő te rj esztés

egyes XV. kerületi ingatlanok h asznos ításá r ó l
(lkt.sz. 2/47-130/2017. sz. anyag)

Németh Angéla alpo lgármester: Megál lapítj a. hogy
kíván szóbeli k iegészítést tenni, a bizottsági e lnököknek adja meg a szó t.

e l őte 1jesztő

nem

Cso nka L <1szló bizottság i e lnök: A Kerület- és Vállal kozásfejlesztési.
Környezetvédelm i Bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás me lle tt.
Érték- é
megtárgyalásra és e l fogadásra javaso lta az e lőterjesztés t.
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Bencsic L ászló né bizottsági elnö k: A Pénzügyi és Költség\·etési.
Tu laj donos i és Vagyo ngazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazatta l. megtárgyalásra és
el fogadásra javaso lta az e l őte rjesztést.
Németh A ngéla alpo lgármester: Megá llap ítj a. hogy kérdés. észrevétel
nincs. Ismerteti a határozati j avaslato kat. szavazást kér.
-t03/201 7. (Vl.6.) ök. szá mú ha tároza t
Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota. Pestújhely. Új palota Önko1111ányzatának
Képvi selő -tes tü l ete úgy dönt. hogy Szerencs utca 27. szám alatti, az ingat lannyilvántartásban 86877 helyraj zi számú, kivett lakóház. ud var, gazdasági é pü let
megne vezésű, nem társasház. 100% -ba n ö nko rmányzati tulajdonú ingatla nt üres
állapotban hasznosítja.
Felelős:
po lgármester
Határid ő:
20 17. június 6. (dönrésre)
2017. szeptember 30. (lakók elhelyezésének biztosítására. va lamint a hasznosítás
feltételeinek kidolgozására)
(Jogszabá~ri

hivatkou ís: 2011. évi CL.X.X.\f'( tö1Tény 107. ~. 2011. évi C '(C I '/. törvény J. § (!) ! .. 10.. 18. pont.
5. § (5) b). (6). 13. § fi) . (2). /./. § (2). (3). 3312013. (IX. 30.) önkormány::.uti rendelet 8. §. 9. § (2). 22. § n . (9).
25. § (/ )e). ]7. § (5). (6), /.melléklet /. § rJ). :!. §. ./. §. 17 1200./. (/)( /.) ök. rendelet -.§ (31)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 ell enszavazat. 1 tartózkodás)
Dön1ésllozatalba11 résztveviík s:á11111: 20 .fó'
ki:árt ö11kor111á11yzati k épviseló' n eve és ki: árás indoka: Jegy:ő jogszabálysértésre von atk ozó j el:ése:
D öntésből

404/2017. (Vl.6.) ök. számú ha tá rozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhel y. Újpalota Ö nko rmányzatának
Ké pv i se l ő-testü l ete úgy dö nt. hogy Eötvös utca
123. szá m a latti, az ingatlannyilvántartásban 86945 helyraj zi számú, kivett lakóház. udvar megnevezésü. nem társasház.
100°/c>-ba n önkormányzati tulajdonú in gatlant üres á llapot ban hasznosítja.
Fel el ős:
pol gármester
Határidő:
20 17. június 6. (döntésre)
2017. szeptember 30. (lakók elhelyezésének biztosítására. valamint a ha znosítás
feltétel einek ki dol gozására)
(Jog.\ :abrí~yi

o-.

!t ivatko-:,rís: 2011 . évi CLX.\.XIX. 1örvény 1
§, 2011. évi C \ {TI. 1ö1T ény 3. \ (/ J ! .. I 0.. I . pon1.
5. § (5) b), (6). ! J. § (! ), 0). !./. § (2). (3J. 3312013. (IX. 30.) önkormúny::.ati rendelet 8. §. 9. § 12). 22. § n. (9J.
25. <\ (/ )e). r. § (5). (6). !. m elléklet!. \' (3 ). 2. §. ./. §. 171200./. (Ü. l .J ök. rendelet 7. § (3))

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 ellenszavazat. 1 tartózkodás)
Döntésllozawlban résztvevők száma: 20 fii
kizárt iinkor111á11y:ati k épviseli! n eve és kizárás indoka: Jegy:ő jogs:abálysértésre vonatkozó j elzése:
Döntésből

4051201 7. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerül et R ákos palota. Pestúj he ly. Új palota Ö nkormányzatának
Képv i selő - testülete úgy dönt. hogy Kajár utca 7. szá m a latti, az ingatlan-nyilvántartásban
88388 helyraj zi számú, kivett lakóház, ud var, gazdasági épület megnevezésü. nem társasház.
lOO'Yo-ban önkormányzati tulajdonú ingatlant üres állapotba n hasznosítja.
Fe l e l ős:
polgármester
Határidő:
20 17. június 6. (dön tésre)

·W

20 17. sz~pte mber 30. (lakók elhel;.ezésénck biziosítására. valam in! a hasznosítás
fel tételeinek kidolgozására)
(Jogs: ({/JIÍ(l'Í l1i l'([fko: tís: lOl I . él'i CL'L'L\1\'. 1<J1Té11." 10 -. §. JOl I . .!1·i C\"C J'/. 1ön ·é11.1· 3 . .11 (/ J 1„ 10„ 18. po111.
5. § (5) hJ. (ÓJ. 13. "' ( /). r:!). 1-1. .11' (:!J. rJ J. 33 :!013. rlX 30.) ö11kur111cím ·::c11i r e11dele18. f 9. .11· 0 1. lJ. § r - J. (9J.
75 . .11' (/ )e).
§ r 5;. ({Í J,!. 111 e!/ék/e1 /. ,\· i3J. ::. §. -1. §.
:!IJ0-1. rt.rf .) ök. r endelt!! - . .\" (]))

r.

r

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 e ll enszm·azat. 1 tartózkodás )
Döntésl10zat ({l/J1111 ré.s:t vevők .szrí m ({: 20 já'
D ön tés/Jiíl kbír t ö11kor111ríny::ati kép viselő n e1·e és kbí r ás indoka: Jegy:ó'jogs::(l/Jtí(vsérté.sre vonatko zó jel ::ése:

-W6/20 17. (VI.6.) ö k. szá mú határoza t

Budapest Főváros XV . kerü let Rákospalota. Pestúj hely. Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő -test ü lete úgy dönL hogy Rákos út 233. szá m a latti, az ingat lan-n yil vánta11ásban
80022 helyrajzi számú. kivett lakóház. udvar m eg nevezésű . nem társasház. 100%- ban
ö nko rmá nyzati tulajdo nú inga tlant üres álla potban hasznosít.ja.
Fe l e lős:
Ha tá ridő:

polgármester
20 17. június 6. (döntésre)
20 17. szeptember 30. (lakók elhcl;. ezésének biz1osítására, va lamint a ha znositás
feltétele inek kidolgozására)

(Jog.s::({bá(ri llil'(lfko::ás: 10 I J. á i CLX'<XI.'<. 1on·ém· 11r. §. lO 11 . é1·i C.\°C J'/. !örvény 3. § fi) 1„ I 0„ 18. po111.
5 . .11 (5) hJ. (6). 13. § ( /). (}). 1-1. § (JJ. (3). JJ; J0/ 3. ( /X. 30.) önk um1 ú1~r::ati r en de/e18. §. 9. § CJ. :!1. §
(9).
15. § ( / ) C). r . § (5), (6), f. 111 e/lék/e/ f. § (3} . l. §. -/. §. r J00-/. (/_\',I.) ö k. r enc/efel -. § rJJ)

r-;.

(Szavazati arán y: 19 igen szarnzat. 0 e llenszavazat. 1 tartózkodás)
Döntéslw:a1al bm1 r és::tve111í'k s:ám a: 20 Jó'
Döntésből ki ::tírt ii11kor 111ány: ati kép viselii n eve és k i ::árlÍ.\' i n doka: Jegy::ííjogs::ablÍ(rsértésre von atko zó j e!-:,ése:

-W7/20 17. (Y l.6. ) ök. szá mú határoza t

l3 udapest Főváro s XV. kerület Rákospalota. Pestúj hel y. Lj palota Önko1111ányzatának
úgy dönt. hogy Szentmihá ly i út 14. szá m alatti, az ingatlannyilvántartásban 86219 helyraj zi számú. ki\·ett lakóház. udvar. gazdasági épül et
megn evezés ű . nem társasház. l Oü<Yo-ba n önkonrni nyza ti tulajdo nú in ga tlan t ü res
Ké pv i se l ő-tes tülete

::lllapotban haszn osítja.
Fe lel ő s :

Ha tá rid ő:

polgármester
20 17. j ún ius 6. (döniésre)
20 17. szeptember 30. (lakók elhelyezésének biztosítá ára. va lamint a hasznos ítás
fe ltételeinek kidolgotására)

(Jogs::aházr i /li1•atkv:;IÍs: :!0 11. é1·i CL \ X \'!.\'. 1ö/'\'én.1· JO-. §. lO! I. á i C. \'C.T/. tiin·ény 3. § r / J !„ 10„ 18. pom.
5. § (5) hJ. (6). 13 . .<' r/). (}}. 1-1. § (:!J. (3 ). 33 :!0 13. ( /.\'. 30.) önkum1ún.D1li r endelet 8. §. 9. § fl l. lJ. § ( - ). (9J
15 . .1' (/ )e). r . § f5}. (6), /. 111 ellékle1 !. , 1· (3). 1. §. -1. §. 1- 1::00-1. (I.\'./ . ) ök. r e11de/e1 - . § rJJJ

(Szavazati arány: 19 igen szavazat. 0 ellenszavazat. 1 tartózkodás)
D önté.sl10::({t(llba n rés::tvevó'k száma: 20 Jó'
Döntésbiil ki::árt ö11komuíny::ati kép viseli) n eve és ki::rírrh indoka: Jegy::iJ jogs-:.aluízrsérté.sre 1•vna1kouí jelzése:

16.

E lő te rjesz tés

ki írásának

UJ

közfo rgalm ú

gyógyszertár

létesítésére

irányu ló

pályázat

kezdem é nyezésérő l

(lkt. sz. 2/47-13 1/201 7. sz. anyag)
alpo lgá rmester: Ké rckm
létesítésére \·onatkozóan. A bizottsági elnökö knek adja meg a szót.
Németh

Angéla

.+ 1

érkezett

gyógyszertár

,
C onka L~iszló bizottsági elnök: A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési.
Erték- és Környezervéde lm i Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra javasolta
az e l őterj esztést.
dr. Mathík Gábor bizottsági elnök: A Jogi és Ügy rendi Bizottság 7
igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra javasolta az elő te 1j esztést .
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Az Egészségügyi.
Szociá lis és Esé l yegyenlőségi Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal. megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta az e l őterjesztés gyógyszertár létesítésre vonatkozó alternatíváj át.
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja, hogy kérdés. észrevéte l
nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.
.t08/201 7. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Főváro s XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. Újpalota Önko rmányzatának
Képv i se lő-testü lete úgy dönt, hogy új közforgalmú gyógysze rtár létesítésére irányuló
pályázat kiírását kezdeményezi Budapest Fő város XV. kerülete vonatkozásában az
Országos Gyógyszerészeti és Éle lmezés-egészségügyi Intézetnél.
Felel ős:
polgármester
Határidő:
20 17. június 15. (kezdeményezés benyújtására)
(Jogs:abályi hivatkozás: 2006. évi X C VIII. törvény -19. § (! ). (2). 2812015. (II. 2 5.) Korm. rendelet 5.

b) bd))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Dö11téslt ozatalba11 résztvevők száma: 20.fii
Döntésbiil kizárt ö11kor111ányzati kép viselő n eve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:

I 7. E l őterjesztés az É rtelmes É letért Alapítvány beszámolójáró l
(Ikt.sz. 2/47 -133/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla
bizottsági elnököknek adja meg a szót.

alpolgármester:

rncs szó beli

kiegészítése.

A

V ictorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Az Egészségügy i,
Szociál is és Esé l yegyenlőség i Bi zo ttság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra j avasolta az el ő terj esztést.
Németh An géla alpolgá1mester: Megállapítja. hogy kérdés. észrevétel
nincs. Ismerteti a határozati javaslatot. szavazást kér.
409/2017. (Vl.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkorm ányzatának
Ké pv i se l ő -testül ete úgy dönt. hogy 2/47-133/2017. iktatószámú számú e l őterj esztés 4.
mel léklete szerinti tartalommal elfogadja az Értelmes É letért Alapítvány - 565/20 16.
számú ell átási szerződés szerinti - 20 16. évi munkájáró l szóló beszámolóját.
Fe l elős :
polgármester
Határid ő:
2017. június 6.
(Jogszabályi ltivatko:ás: 20 11. évi CLX..'('(/.V:. törvény -II. § (3))
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(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéslwzatalhan résztvevó'k szám a: 20 fő
Döntésből kizárt iJ11kornuínyzati képviseló' n eve és kizárás indoka: Jegyző jogszahá~vsértésre von atkozó j elzése:

18.

Előterj esztés az egyházak, valJásfelekezetek és vallási közösségek 201 6. év i
felh almozás i célú támogatások elszámolásár ól
(Ikt. sz. 214 7-134/2 0 17. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgármester: Megállap ítj a, hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni. a bizottsági elnököknek adja meg a szót.

e l öte1jesztő

nem

Bitvai Nándor bizottsági alelnök: A Köznevelési, Kulturális,
Rendezvényszervezési. Ifjúsági és Sport B izottság 7 igen egyhangú
szavazattal, megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterj esztést.
Közművel ődési ,

Bencsics L ászlóné bizottsági elnök: A Pénz ügyi és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal, megtárgya lásra és
elfogadásra javasolta az el őterj esztést.
Né meth Angéla alpo lgármester: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel
nincs. Ismerteti a határozati javaslatokat szavazást kér.
410/201 7. <Vl.6.) ök. szá mú ha tá r ozat
Budapest Főváro s XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely, Újpalota Önkormányzatának
Képv ise l ő-testü lete elfogadj a a R ákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve P lébá nia támogatott
513/2016. számú szerződéshez kapcsolódó elszámolását a 2/47-134/2017. iktatószámú
e l őte rj esztés 1. számú mell éklete szerinti tartalommal.
Felelős :
polgá1mester
Ha tá rid ő :
201 7. június 6.
(Jogszabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény. 512016. (11.29.) önkormány::ati rendelet)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntésli ozatalbau résztvevők száma: 20 fő
DiJntésből kizárt ö11kormá11yzati képviselő n eve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre von atkozó j elzése:

411/201 7. (Vl.6.) ök. számú ha tá r ozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhe ly, Újpalota Önkormányzatának
Képvi sel ő- testül ete elfogadj a az Újpalotai Reformá tus M issziói Egyházközség támogatott
623/201 6. számú szerződés hez kapcsolódó elszámolását a 2/47-134/20 17. iktatószámú
e l őte1j esztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felelős:
polgármester
Hatá rid ő:
201 7. június 6.
(J ogszabály i hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény. 5120 16. (11.29.) önkormány:::ati rendelet)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dö11tésliozatalban résztvevők száma: 20 Jó'
kizárt ö11kormtí11yzati k ép viselő n eve és kizárás indoka: Jegyz ő j ogszabálysértésre vou mkozó j elzése:
Döntésből
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19.

El ő terjesztés

az YBL Water Polo C lub 2016. évi TAO pályázathoz nyújtott
felhalmozás i támogatásának elszámolásáról és a 2017. évben beny újtott TAO
pályázatához szükséges döntés ről
(lkt.sz. 2/47-135/20 17. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja. hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni. a bizottsági elnökö knek adj a meg a szót.

e l őte tjesztő

nem

Bitvai Nándor bizottsági alelnök: A Köznevelési. Kul turális,
Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen egyhangú
szavazattal. megtárgyalásra javasolta az előterj esztést.
Közművel ődés i ,

Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési,
T ulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bi zottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett,
megtárgyalásra és elfogadásra javaso lta az e l őterj esztést.
Németh Angéla alpolgármester: Megáll apítja, hogy kérdés mncs.
észrevételek következnek.
Szilvágyi László képv ise l ő : A Lehet Más a Politika parlamenti
benyújtott egy költségvetést érintő módosító j avaslatot, amelyben 910
millió forintos áll ami támogatást kérnek az uszodaépítésre. A javaslato t a Költségvetési
B izottság, melynek László Tamás országgyűlési képvi selő is tagja. nem vette napirendre. Az
o rszággyű lési képvi se lő azért sem emelt szót, hogy a napirendre véte l megtö rténj en. Ezt nem
tanja lobbi tevékenységnek. Reméli, hogy az egyesület tud forrást szerezni a már nem
nyil vános keretek közt történő T AO fonás felosztásakor.
képv i selőcsoportj a

Németh Angéla alpo lgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,

szavazást kér.
412/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Fő város XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. Új palota Ön.k01mányzatának
Képvise lő-testülete elfogadja az YBL Water Polo Club Egyesület (székhely: 1124
Budapest, Dobsinai utca 19.; adószán1: 18695292-1-43) részére az Önkormányzat által
nyújtott, a T AO tv-ben foglaltak szerinti, látvány-csapatsport támogatási ko nstrukció
keretében tö rténő , az Önkormányzat tulaj donában álló Budapest XV. kerület Őrjárat utca 15. alatt található ingatlanán megvalósítandó uszoda beruházására irányuló, 2016. évre
biztosított, felhalmozási támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzü gyi
beszámolóját a 2/47-135/20 17. iktatószám ú elő tetj esztés me lléklete szerinti tartalommal.
Felelős :
polgánnester
Határidő:
20 17. június 6. (döntésre)
dö ntéstől szám ított 8 nap (az Egyesület é1tesítésére)
(Jogszabály i hivatkozás: 2007. évi C L.KXXI. rörvény. 5120 16. (11.29.) önkormány::ati rendelet 3. 1 melléklet.
5120 17. (Ill./.) önkormány::ati rendeler 3. 1 mel/ékler)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat. 2 tartózkodás)
Döntés/10zatalbt111 résztvevők suíma: 20 fő
önkormányzati kép viselő n eve és kizrírrís indoka: Jegyzó"jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:

Döntésből kizárt
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413/2017. CVI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön.kormányzatának
Képv isel ő-testülete úgy dönt, hogy a TAO támogatással érintett Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő volt Észak-pesti Kórház Bp. XV., Őrjárat utca 15. (hrsz: 82285) területén megvalósítandó Sport- és tanuszoda építésére tulajdonosi
hozzájárulást ad azzal, hogy a felépítmény külön alszámon kerül feltüntetésre, és a
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára - az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 15 évre jelzálogjog kerül
bejegyzésre.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2017. június 6. (döntésre)
(Jogszabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény, 512016. (JJ.29.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet,
512017. (11!.1.) önkormányzati rendelet 3. 1 melléklet)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20fő
Döntésbó1 kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése:

19. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi
tevékenységéről, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
(Det.sz. 2/47-136/2017. sz. anyag)

Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre.
dr. Lamperth Mónika j egyző: Mind a vezető munkatársak, mind a
kollégák dicséretet érdemelnek munkájukért. A jövőre nézve tájékoztatásul elmondj a, hogy a
kormány közigazgatási fej lesztési döntései kötelezettségeket fogalmaznak meg a
polgármesteri hivatalok számára az informatikai fej lesztések terén. Az ASP rendszerhez
kötelező a csatlakozás. A 2018. évben nagyságrendileg, 100 millió forintot kell erre a célra
fordítani. Az elvárásoknak a jelenlegi szervezeti rendszerben nem tud megfelelni a hivatal.
Németh Angéla alpolgármester: A bizottsági elnököknek adja meg a

szót.
Csonka László bizottsági elnök: A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési,
Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett,
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Bencsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetési,
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolta az előterj esztést.
Németh Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: Mennyi olyan törvényességi
észrevétel volt, melyet a Kormányhivatal a későbbiekben nem igazolt be?
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Cso nka László bizottsági e lnö k: Hány törYényességi észrevétel t tettek
a Fi desz frakció. illet,·e nem a F idesz tago k á ltal benyújtott e l ő te 1jesz tésekre?
Lehoczki
.1\- dám
képvi se lő:
A
Po lgá rmeste ri
Hi vatal
a
Kormányhivataltól több esetben is kapott észre, ·é te lt a he lyi rende letekke l kapcso la tban. ilyen
az Áht. két és fé lévve l ko rábbi módosulása. mely nem ke rült átvezetésre a helyi rend e letben.
Mi ennek az oka?
Németh Angéla a lpolgármester: Kérdéseket lezá1ja. megadja a szót
Yálaszadásra.
dr. Lamperth Mónika jegyző : A kormányhi rnta li észrevételek pontos
számáról - a mely a tájékoztató leve leket. az á llás foglalásokat is ta11almazva nagyságrendileg
20 da rab - mind d r. Pintér Gábor a lpolgármestert, mind a képvi se l ő-te s tü l etet tájékozta tni
fogja. Tudomása szerint egy esetbe n tö rtént meg. hogy a törvényességi észrevéte l a lapján a
Kormányhivata l á ltal meg indított fel ügyeleti e ljárás. adott egyeztetések után. megszüntetésre
került. Nem tudhatj a. hogy ki tagj a és ki nem tagja a Fidesznek. A Polgármesteri Hi vatalt
je l en tős mennyiségü jogszabályváltozás érinti. me lyekre - ötszáz változásbó l egy eset
k ivéte lével - figyele mme l vannak. Az e l őző ciklus ban e lfogad o tt SzMSz-be n a
Kormányhi vatal talá lt módosítandó részt. ezé rt a re ndele t módosítást a hivata l már elő is
készítette.

László

kép ,·ise l őnek

Németh Angéla a lpolgám1ester: Ügyrend i hozzászó lásra Sz ilvágyi
adja mega szót.

Szilvágyi László képv i se l ő: 1::3izo rtsá gi ülésen kérte, hogy a képv i se l ő 
testületi ülésen kapjon tájékoztatást arTól. hogy a Po lgármeste ri Hi vatalban menny ie n
do lgoznak munka-. v állalkozó i vagy megbízás i sze rződ ésse l ?
Németh A ngéla al po lgármeste r: Hozzászólások kö,·etkez ne k.
Vékás S<1 nd or k é p v i se l ő: Valóban j elen tős folyamatbe li változások
lesznek a polgármeste ri hivataloknál, melyek jel e ntős anyagi - és humán teheJTel is járnak .
.Javaso lja az informatikai terüle t m ege rősítését. E urópa egészére je ll emző tende nci áró l van
szó .
Csonka
László
ké p vi se l ő :
A
kép v i se l ők
által
e l ő te1jeszté sek re telt törvényességi észrevételek összegzését ké ri pártokra.
vonatkozóan lebontva .

benyújto tt
frakci ó kra

Szilvágyi László ké pv i sel ő: A megfogal mazott elváráso k j e l e ntős
hum á n erőforrást é rintő kérdést vetne k fel, ezért a közti szt v i sel ő k. bérezését. tudását is
rendezni ke ll. agyságre ndileg e gym ill ió embe r kül fö ldön dolgozik. A kérdést é le tpá lyamode ll keretében hosszútávon ke ll rendezni.
Király Csa ba bizottsági elnök: A j e le nlegi Ko rmány határozott úgy,
hogy a po lgármester egy szem é lyben dönt a jegyző sze mé l yé rő l. A szakm a i kérdéseket kell
e l ő té rbe he lyezni. Tapaszta lata i szerint a jegyző k izáró lag szak ma i ké rdésekke l foglalkozik.
Remé nyét fejezi ki , hogy a vá lasztások közeledtéve l a poli tikusok. továbbra is egymással
po li ti zálnak. kihagyva e bbő l a közti sztvise lőke t.
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dr. Matlák G:föor bizottsági elnök: Vélelmezi. hogy képvi se l ő társa a
tanulság levonl1atósága és ezzel a készítendő előtetj esztések törvényileg kifogáso lhatatlan
minőségben tö rténő benyújtása érdekében kérte a megtett törvényességi észrevételek
frakciókra lebontott összegzését.
Lehoczki Ádám képv i selő: Kérdésében mely elem nélkülözte a
szakmai ságot?

Tóth Imre kép v i se l ő : A hivatal vé leménye szerint segíti a képviselők
munkáját. Az e l ő te rj esztésben foglaltak megfele lnek a valóságnak. Köszönetét fejezi ki a
hi vatal munkatársainak. Az e l őterjesztések készítésekor is lehet segítséget kérni. elkerülve
ezzel az esetleges törvényességi észrevételeket.
dr. Pintér Gábor alpo lgármester: Va lamennyi közti sztv isel őnek
köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért. Életszerütlennek tartja. hogy a másik fél által
benyújtott. az Észak-pesti Kórház esetében egy ismeretlen kínai befekte tőkke l aláírt
szándéknyilatkozat kerüljön a képv i sel ő -testület elé úgy. hogy az nem kap törvényességi
észrevételt. Véle lmezi, hogy a törvényességi észrevételek adott esetben politikai célzattal
születnek.
Hajdu László polgármester: Megköszöni a képvi selő -testület, a
munkáját. A hivatal szakmai lag képzett, köszöni a kollégák munkáját. A hivatal,
mint szolgáltató is megállj a a helyét.
szakértő k

Szilv ágy i László képvi selő: A Fidesz hozott olyan törvényt, hogy a
po lgármester nevezi ki a jegyzőt. Véleménye szeri nt mind a jegyző. mind az a lj egyző , mind
pedig a hivatal m unkatársa i elvégzik munkájukat.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: Korábban a j egyző részéről
elhangzott, hogy a j egyző interpell álható, majd néhány hónappal késő bb ennek ellentettj ét
ismertette, ezért a szakmai ságot tekintve kétségei vannak.
Szilvágyi László képv i se l ő: A korábbi ciklusban tapasztaltaktól
dr. Lamperth Mónika j egyző egyetlen esetben sem hagyta el a termet a képv i sel ő 
testületi ülések alkalmáva l.
e l té rően

Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja. hogy további észrevétel
nincs. a vitát lezárj a. Megadj a a szót válaszadásra.
dr. Lamperth Mónika j egyző: Á lláspontja szerint az Mötv. az
interpellác ió tekintetében kiterj esztetten érte l mezendő. Számos önkormányzat a kérdezés
jogát a j egyző hö z is telepíti. Az alpolgármester részé rő l helytá lló bb megfogalmazás lett volna,
hogy a Kormányhivatal egy szűke bb értelmezést javall , mint a j egyző. A nyilvánosság pártján
áll. A kínai befektetőkkel kapcsolatban elmondj a, hogy a polgármester felhatalmazást kért a
tárgyalásra. Meggyőződése, hogy a hivatal munkatársai pá1iáll ástó l függetlenül nyúj tanak
segítséget a képv i sel ő k számára. mint ahogy azt személy szerint is teszi. A törvényes
kötelezettségnek továbbra is eleget tesznek, továbbra is pártállástól fü ggetlenü l. Van példa
arra vonatkozóan. hogy a képvi selő egyeztet a hi vata llal és a felmerülő problémákat
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ko rrigá lva nyuJlJa be az e lö tc1jesztést. Kéri . hogy kép\· i se l ő írásban ne utasítsa a hi,·atal
m unkatársait. Fő l eg az in fo rmatikai terü leten do lgoznak munbtársak megb ízási ·· zerződé sse l.
Núbrádi Pálné osztályveze tő: A hi vata l á ll áshelye inek száma 232 fő.
30 rö t foglal koztatna k a munk a törYénykönyv hatálya alatt - a közterül et fe lü gye le t
segédfe l ügye lő i. a fizika i á llo mányú gépkocs i vezető k. postázók. fé nymásolók - és 5 föt
megbízási szerződésse l.
Németh Angéla a lpol gárrnester:

Isme rteti a ha tározat i javas lato t.

szavazást kér.
-'1-J/201 7. (Vl.6.) ök. számú határozat

Főváros XV. kerü let Rákos pa lota. Pestúj he ly. Új palota Ö nkorm ányzatának
nem fo gadta el a jegyző beszámolójút 2/47-136/2017. iktatószámú
e l őte 1je sztés 1. me ll éklete szeri nti tarta lommal a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
Budapest

Képv i se l ő-testülete

tevékenységéről.

(Szavazati a rány: 10 igen szavazat. 9 e llenszavazat. 1 ta rtózkodás)
Döntés/10zatalba11 részn·evők száma: 20 fő
kbírr ih1komuíny:a1i k epviselő neve és kizárás indoka: Jegyzó'jogs:abtilystirtésre vonatko:ó jel:e.~e : -

D ö ntésből

Németh A ngéla a lpolgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot.

szavazást kér.
-H 5/2017. (Vl.6.) ök. számú hatá rozat
Budapest FőYáros XV. kerület Rákospalota. Pestújhe ly, Új palota Önkormányzatának
Képvi se l ő-test üle te a 2/-+ 7- 136/20 17. iktatószámú e l őterj esztés 2. mell éklete szeri nti
ta rtalomma l nem hagyta jóvá a Budapest Főváros XV. kerületi Po lg ;frmcstcri Hivatal
Szcn·czcti és Működ és i Szabályzatának módosítását.
(Szavazati ará ny: 9 igen szavazat. 9 el lenszarnzat. 2 tartózkod ás)
Diintésl10:awlban rés:;t vevó'k s:tíma: 20.fö
ki-:,árt ö11komuí11y:;ati k épviselő neve és ki:;tirtís indoka: J egy:ó'jogs:ahálysértésre vonatkozó j elzése: Döntés ből

20. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021.
vonatkozó sportkoncepciójának intézkedés i terv é rő l
( lkt. sz. 2/4 7- 137/20 17. sz. a nyag )

közötti

idősza kra

Németh Angéla a lpolgármester: Megállapítja. hogy e l ö te 1jesztő nem
kíván
szóbeli
kiegészítést
tenni.
a
Köz ne velés i.
Kul turá lis.
Közmüve l ődési .
Rendez \·ényszer\'ezési. Itjúsági és Sport Bi zottság alel nökökének adja meg a szót.
Bitv ai N~índor bizottsági a le lnök: A Közneve lési. Kulturá lis.
Közrnüvelöd ési. Rcndez \'ényszervezés i. ! tj úsági és Sport Bi zottság 6 ige n szavazattal és 1
e lle nszavazatta l. megtárgya lásra javasolta a képviselő-testül e tnek az clöte1jesztést.
Németh Angéla a lpolgármester: Megáll apítj a. hogy ké rdés ninc s.
hozzászó lások következ nek.

Tóth Imre kép vi se l ő : Az intézkedési te rv szeri nt há ro m alkalom ma l
tartottak lö ru mot. Ké ri. hogy a napirend tárgyalása a latt tartsák tá vol mag ukat a pol itikától.
támogassák a pedagógusok és sporttal fog lalkozó szake m berek e lképzelése it a ke rület
érdekében.
Agárdi János k épvise l ő : Kinek az é rdeke a sportkoncepc ió
kido lgozására kö tö tt szerződés? Önkorm ányzati érdek vagy Elbert Gábo r magáné rd eke? A
határozatla n i dejű szerződésben nem rögzítették. hogy a s portkoncepc iónak m ikorra kel l
e lkészülnie.
Németh A ngéla al po lgármeste r: Megáll ap ítja. hogy tö bb ké rdés n incs.
megadja a szót válaszadásra.
dr. Pintér G~1bor a lpo lgármester: Köszöni Tóth lmre sporthoz va ló
hozzáállását. de a napirendet po litika me ntesen ne m lehet tárgyal ni . Az intézkedési tervet nem
tudja tá mogatni , a s portkoncepc ió cselekvési te rve nem ér ann yit. ame nn yit kifi zettek é rte.
Rossz irányba ta rt a hi vata l a szerződésse l a nna k el le né re. hogy szakérte le m hi ánya miatt
indoko lt vol t a megre ndelés.

ké pv i se lő n ek

Németh A ngéla a lpolgármeste r: Ügyrend i hozzászó lásra. Agárdi Já nos
adja meg a szót.

Agárdi János képv i se l ő : K i egé sz ítő határoza ti j avaslato t szeretne tenn i.
me ly a következő : A kép v i se l ő-testül et úgy dö nt, hogy fe lkéri a polgármestert, hogy az
Önkormányzat és az E lberTeam Kft. között fenná lló megbízási szerződést három hónap os
fe lmondási idő ve l szüntesse meg. Fel elős a po lgárm ester. határidő azonna l.
Németh Angéla a lpolgármeste r: A ki egész ítő határozati javas lato kat
ké ri írásban benyúj tani . d r. Lamperth Mónika jegyző nek adj a meg a szót.
dr. Lamperth Mónika jegyző : Agárd i Já nos képvise l ő a k iegé szí tő
ind ítványát má r ko rábban is benyújtotta. Az ind ítván y nem j ogszerü. me rt a képv i se l ő - t estül e t
nem vonha tj a e l a po l gárm es tertő l a döntés l e h e tő ségé t, hogy k ivel kí ván do lgoztatni az
önkom1ányzat é rd ekében. Aki a k i egészí tő határozati j avaslatot szavazatával tá mogatja. az
tö rvé nysé rtő módon j ár e l.
Németh A ng éla a lpolgármeste r: T ovábbi hozzászó láso k következnek .
Legárd Krisztián ké pv i se l ő : K inek az é rdeke. hogy terv ek után te rvek
készülj enek? Ké ri a hi vata lt vizsgálja meg azt. hogy az e lőző c iklusba n hány o lyan szerződést
kötöttek . ame lyek az a kkori FIDESZ-es ve zetés é rdekeit szo lgálták.
dr. Matlák Gábor b izottsági el nök: Ö1Te ndetes. hogy Agárd i
e l tudja vá lasztan i a közérdeket a magánérdektöl. Remél i. hogy a közétkeztetéses
pályáza t tö bb száz mil lió forintta l túlárazott döntéséhez hason ló javaslatokka l a gyako rlatban
is használ ni fogja.

ké pvise l ő

Lchoczki Ádám ké pvi se lő : Közérde k. ha a vo lt bel ügym ini szter mosta ni j egyző - a ko ráb bi á ll am titkárával megbízás i sze rződé s ke retei között készítt et
tanulmányt az önko rmányzat számá ra?
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GyurkoYics Yliklós kép\·iscl ö : Tisztán pol itikai döntés. am ikor a
jegyző .

a korábbi po liti kusi kapcsolatát fe lhasználva bízza meg egykori ko llégáját.

dr. Pinté r Gábo r alpolgármester: Ne m lepődö tt meg. hogy ismét
törYényesseg1 észrevéte l érkezett. A kép \·ise lö-testü lettö l nem lehet hatáskört elvonni. A
jegyző a \·olt áll am tit kára érdekeit \·édi. mel y mé ltatlan a képvi sclö-testü letha . a XV .
kerü lethez és a jegyző i tisztséghez.
Lehoczki Áchi m képvi sel ő : Felkéri a polgánnestert. hogy a további
kel lemell enségek elkerülése érekében mondja fe l a szóban fo rgó szerződést.
dr. Matlák Gábor bizottsági elnök: dr. Pi ntér Gábor jogászként tudja.
hogy törvény mondja ki a hatásköröket. Lehoczki Ádám képvisel ő kérése törvényszerü.

amelyben fe lkéri a polgármestert a szerződés fe lmondására. Megengedett a támogató és
el l enző véleménynyilvánítás. de elvonni hatáskö11 nem lehet.
Kirá ly Csa ba bizottsági elnök: A

képv i se lő- testüle t

a törvényileg
ráruházo tt jogkörök kel élhet. Mé ltatlan. hogy Elbert Gábor munkáját nem fogadják el. mel yre
vonatkozóan indok ne m fogalmazódott meg. A kerület sporttal fog lalkozó pedagógusa i
eli smerik és támogatj ák a sportkoncepciót. Néhány ké p v i se l ő a mú ltja miatt bírája és szakmai
okok nélkül utasítja el a munkáját.
Lc hoczki Ádám képvi sel ő: Az ügy eti kail ag és pol itikai lag nem

helytálló.
A spotkoncepció készítésére a megbízást a
polgármester írta alá. A jegyző j ogga l javasol olyan szakembert. akinek a munkáját ismeri és
eli smeri. \fagán cégében i sme rősöke t vagy i s me rősö k által el ismert személyeket fog lalkoztat.
Kü l ö n böző e mbe re k ről van szó. de egy valamiben egyformák. ki vá ló szakemberek.
Vékás Sá ndo r

képv i se l ő:

képviselő :

A témától eltértek. Eiben Gábor munkája az
el múlt 20 év sportkoncepc ióinak összco llózásábó l áll, új do lgot nem tedezctt fel benne.
Mindegy. hogy milyen pá11állású. a munkáj át nem tudj a elfogadn i.
Bád e r Gy örgy

Tó th Veronika képYi selö: A napirend l égbő l kapott kifogások miatt
lesz elutasít\·a? A ci\·il stratég ia is haso nl ó so rsra j utott. Ha fon tos. hogy ki végezte el a
fe ladatot. akko r a FIDESZ kép\· i se l ő i nézzenek magukba. Az nem probléma. hogy a
mini szterelnök veje állam i megb ízásokat kap? Mészáros Lő ri nc milyen alapon j ut mil liárdos
beruházásokhoz'? És ki is valójában 1-Iabony Árpád? Kicsinyes dolgokon vitáznak. Bitvai
Nándor képv i selő szak mai véleményére kíváncsi. az elfogadható alap szám ukra.
Cso nka
László
bizottsági elnök:
dr.
Lamperth
Mó ni ka
bel ügyminiszteri munkáj a pol itik ai áll ás vo lt. /\bban az i dőben együll dolgozott Elbert
Gáborral. ak inek vé lh etően szintén po litikai szerepvállalása vol t. Vékás Sá ndo r magán pénzén
alkalmazza a dolgozóit, de jelen esetben közpénzrő l Yan szó. Szintén érdekli Bitvai Nándor
\·é]eménye .
Ha.idu László pol gárm ester: A sportkoncepci ó el készítését több forum
e lő zte

meg, mely iránt a

képv i se l ő k

közül csak néhányan

50

é rdek lődtek .

Számos spo11egyesület, szakember tevékenykedik a kerületben, akik tám ogatást kérnek és
kapnak a munkáj ukhoz. Az elő terj esztés egy koncepció, tervezés, az átláthatóság érdekében
készült. Elbert Gábor a megbíz ását lelkiismeretesen végezte el, ugyanúgy, mint ahogy a
referenciát adó szakállamtitkári feladatait. Akinek fontos és szárnit a sport, az támogassa az
e lőterj esztést.

Bitvai Nándor bizottsági alelnök: Elbert Gábort régóta ismeri . Sosem
foglalkoztatta, hogy milyen poli6 kai nézeteket tekint magáénak, mindig a tetteit és szakmai
tudását vette figyelembe. Nem tartj a helyesnek. hogy a sport ügyét politikai területre terelték.
A hivatal - Varga József sport referens - már készített sportkoncepciót, mely 20 10-20 19-ig
tartó időszakra szól. A szóban forgó megrendeléssel sok pontban hasonlít, azok
megvalósítására kell koncentrálni. A sportkoncepció fó rumai nem kaptak széles
nyilvánosságot, a kerület sportját fenntartó neve l ők nem vettek részt raj ta. Az intézkedési
tervet j ónak tartja.
Szilvágyi László képviselő : Most hangoztatják, hogy a politikát ne
keverj ék a sportba, de az országra j ellemző, hogy stadionokat, fejlesztéseket finanszíroztak
olyan helyeken, ahol kormánypárti vezetőség van. Ez most álságos. A REAC pálya
fe lújítására is fon-ást biztosítanak, az eredmények pedig nem támasztj ák alá a befektetés
indokoltságát. Aki hatalmon van, annak a szimpatizánsai vannak támogatva, foglalkoztatva,
milliárdos nagyságrendben. Az első fórumon részt vett. Már akkor sem értett egyet a
hozzáállással , ami következtében rossz irányba fordul a téma.
Legárd Krisztián képvi se l ő : Gyurkovics Miklós képv iselőtő l kérdezi,
hogy milyen egyezőség van Orbán Viktor miniszterelnök és lánya, ill etve a kerület j egyzőj e
és volt államtitkárának kapcsolata között? A sportkoncepc ióval kell foglalkozni .
Németh Angéla alpolgármester: Megállapítja,
hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Elbert Gábornak ad szót hozzászólásra.

hogy

további

Elbert Gábor ügyvezető igazgató: Bitvai Nándor támogató elismerését
köszöni. Korábban a REAC sportközvetítését vezette pár alkalommal. Sport szakáll amtitkári
megbízatásakor és most sem rende lkezik politikai nézettel. A Nemzeti Sportszövetség
főtitkára volt, a kinevezést Deutsch Tamástó l kapta. Késő bb az MTK sportegyesület
átvilágítását és sportkoncepcióját készítette el. Jelenleg is számos önkormányzattal,
képvise lővel dolgozik együtt szakmai alapon. Köszöni Tóth Imre, Agárdi János és Bitvai
Nándor részvételét a fórumokon, melyen tapasztalhatták, hogy politikamentes munkát
végeztek. Bízik benne, hogy az elkészített sportkoncepció a kerület érdekeit fogja szolgálni. A
régi koncepcióval annyiban esik egybe, hogy a korábban szerep l ő megoldatlan terveket
trutalmazza az új elképzelések mellett.
Németh Angéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot,
szavazást kér.
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-'16/2017. (V I.6.) ök. szá mú határozat
Budapest Főváros XV. ke rüle t Rákospalota. Pestújhel y. Új palo ta Ö nkormá nyzatának
Képv i se l ő-testü l ete a 2/-+ 7-13 7/2017. elöte1j esztés 1. me llé klete szerinti tartalommal nem
fogadta el Budapest Főváros XV. kerület Rákospa lota, Pestújhely, Új palota

Önkormányzat Sportkoncepciójá nak Intézked ési Tervét.
(Szavazati arány: 10 igen szavazat. 8 e lle nszavazat. 2 tartózkod ás)
Döntéslw:at11/bt111 rés:tvevó'k száma: 20 Jó'
Döntésbifl kizárt önkormányzati kép1•ise/ó"n eve és ki:árás indoka: Jegy:ifjogs: ablÍ~) 'Sértésre vonatkozó jelzése: -

Németh An géla alpol gármeste r: Isme rteti a

kiegész ítő

határozati

javaslatot. szavazást kér.

-0 7/2017. (Vl.6.) ök. számú határozat
Budapest Fő város XV . kerület Rákospa lota. Pestújhely, Új palota Önko nnányza tának
Képvi se l ő-testi.il ete nem fogadta el azt a javaslatot. hogy fe lké1je a po lgármestert a Budapest
Főváro s XV. kerület R á kospalota, Pestújhely, Újpa lota Önkormányzat és az ElberTea m
Bt. között fen nálló megbízási szerző d és három hónapos fe lmo ndási i dőve l történő

megszüntetésére.
(Szavazati arány: 9 ige n szavaz at. 7 e lle nszava zat. 4 ta11óz kodás)
Döntésl10:111alban résztvevó'k s:ám a: 20 fő
Dö11tésbó'I kizárt ö11kormá11y zmi k épviseló' neve és ki:tírús indoka: Jegy:ő jogs:abálysértésre 1·011mkozó jelzése: A jegy:ő a: ülésen s:óbeli és:revétellel élt a polgármester .llötv.be11 bi:tosított jogkörének el vonása miatt.

Németh Angéla a lpo lgá rmeste r: Ügyre ndi hozzászó lásra dr. Pintér
Gábo r a lpolgármeste rnek adj a meg a szót.
dr. Pintér Gá bo r alpo lgárm este r: A FIDESZ frakc ió vezetője k é nt
kije le nti. hogy d r. Lamperth Móni ka jegyző ne k a képv i se l ő- test ü l e the z va ló he lyzetét az
ügyben mé ltatlannak és szégyente ljes nek go ndo lj a. A továbbiakban nem kíván részt ve nni a
képvi se l ő-tes tü l e t m un kájában.
Németh Angéla alpolgármeste r: Tíz perc szünetet rendel el.
Szünet!
Németh
köve tőe n
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Angéla alpo lgármester: Megá llapítja, hogy a szünetet
van j e len az ü lésen. a Fidesz-KD1 P fra kció e lhagyta a tá rgyalóterm e t.
ne m határozatké pes. ezért az SzMSz-ben fo gla lta k szerint 15 perc

ké p v i sel ő

A kép\·i se l ő -testü l et
szüne tet rendel e l.

s~iiner.1

Németh Angéla a lpolgármeste r: A képvi se l ő-tes tü l e t továb bra is
határozatképte len. ezért az ülést fe lfüggeszti . Az ülés folytatására 20 17.j ún ius 1-+-én. szerdán
16.00 órakor ke rü l sor.

*****

Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota. Pestújhe ly. Újpalo ta Önko1mányzat
Képv i selő-testü letének

a képvise lő-tes tü l et és szervei szervezeti és működés i szabá lyzatáró l szó ló
28/201 2. (V ll.2.) ö nkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése alapján határozatképtelenné vált
20 17. júni us 6-ai ülésének fol y1atásaként

201 7. június 14-én, 16.00 órakor kezd ődő
nyilvános ülése

Hajdu László po lgármester: Üdvözli a megj elenteket. Megál lapítj a.
hogy a kép v i se l ő -testü let 20 fő jelenlétéve l határozatképes. Beje lenti a fe lfüggesztett ülés
fol ytatását. Az ülés vezetését átadja Németh Angéla alpolgármesternek.
Németh Angéla alpolgármester: Ügyrendi ho zzászólásra Kirá ly Csaba
bizottsági elnöknek és Gyurkovics Miklós képv i selőnek adja meg a szót.

korábban lemondott

Király Csaba bizott sági elnök: dr. Pintér Gábo r alpolgármester
mandátum áról?

ké pv i selői

Gyurkovics Miklós bizottsági e lnök: A képvi se l ő ket az ülést mege lőző
napon értesítették írásban a fe lfüggesztett ké pv i sel ő-te stületi ülés fo lytatásának i dő pontj áró l.
Erre nem korábban kellett volna sort keríteni?
Németh Angé la alpolgármester: A fe lfüggesztett ülés vege n - a 15
perces szünetet követően - kih irdette. hogy a po lgármester mely időpontra tű zte ki a
fe lfüggesztett ülés folytatását.
Móricz Eszter bizottsági elnök : A fe lfüggesztett ülés óta elektronikus
fo rmában számos tájékoztató levelet kapott. em látj a biztosítottnak a Páskom óvoda
felújítását. A Pé nzügyi bi zottság elnökét levélben kérték fe l egy vizsgá latra. Kéri a
pontosítást.

22 . E lő terj esztés Bud apest Fővá ros XV. kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpa lota
Önko rmányza t többségi befo lyása alatt álló gazdasági társaságo k be lső
e ll en ő n ésé n ek e lj á rás re ndj é rő l

(lkt.sz. 2/47-138/ 138a/2017. sz. anyagok)

Németh Angéla a lpol gármester: Megáll apítja, hogy e l öte1jesztő nem
kíván szóbeli kiegészí tést te nn i. A Pénzügyi Bizottság e lnökének adja meg a szót.
Bencsics L ászlóné bizottsági elnök: A Pénzügyi és Kö ltségvetési.
Tulaj donosi és Vagyongazdálkodási Bi zottság 6 igen egyhan gú szavazattal. megtárgya lásra és
e lfogadás ra javaso lta az e l őte 1j esztést.
Németh Angéla alpo lgármester: Kérdések következnek.
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Mó ricz Eszter bizottsági elnök : Ko ráb ban tett fe lvetéseire nem kapott
választ.

Né meth Angéla alpo lgármester: Megadja a szót válaszadásra.
dr. La mperth Mó nika je gyző : Az önko rmá nyzati törvény a képvise l ők
jogállásával kapcso latban téte lesen fel sorolja. hogy melyek azon ügyek. amelyekbe n a
képvi se l ő- testü l e tne k határozni kel l. A fe lsoro lás nem vonatkozik a kép v i se lő lemo ndására.
Véle ménye szeri nt a tö rvényben joghézag van arra vonatkozóan. hogy kinek a hatásköré be
ta1t ozik a nnak megálla pítása. hogy a lemondás ténylegesnek te kinthető-e. Tájékoztatásul
ka pott egy. a témát érintő levelet. mellyel kapcso latban fe lvilágos ítással élt a jegyző i hatáskör
hi ányáról az ügyben. A képvise lő -testü le t össze hívásával kapcso latban el mondja. hogy a
levezető el nök az SzMSz értelmében a 15 perces szünet leteltéve l megállapította. hogy a
határozatképesség nem á llítható hely re és szóban összehívta a fo lytató lagos ülést. A ho nlapon
a fo lytató lagos ülés meghívója másnap e l érhető volt. Jogos elvárás. hogy a képvise l ők. mint
ahogy korá bban is. úgy a j övőbe n is tájékoztatva legyenek. Hogy lesz-e június 19-től óvoda
fe lúj ítás. erre a kérdésre nem tud válaszolni. ne m is tartozik a hatáskörébe. Am i a hatáskörébe
tartozik. arra tud válaszo lni. Részletes írásos tájékozatót adott a rró l. hogy a GM K-nál
lefolytatott köz beszerzési elj árásokkal kapcsolatban m ilyen súlyos aggodalmak vannak. azt is
e lmondta. hogy ennek lesznek következménye i. Az ezzel kapcsolatos munkát fo lytatja. hiszen
ez törvényes kötelezettsége. Jelenleg a tájé koztatóban leírtakná l nem tud bőve bb
információról beszámo lni. de ez nem je le nti azt. hogy holnap vagy azután errő l nem tud
többet monda ni. mert fo lyama tos a munkavégzés. A Közgazdasági Főosztál yvezető
részletesen levezette és egyeté rt ezze l a levezetéssel. hogy a G MK nem a képvi sel ő-testül et
döntésének megfelel őe n ind íto tta meg a közbeszerzést. Ez súlyos problé ma.
Németh A ngéla alpo lgármester: Ügyre nd i hozzászólásra Móricz Eszter
bizottsági elnöknek és Szilvágyi László képvise l ő n ek adj a meg a szót.
Mó ricz Eszter bizottsági elnö k: Fe lvetését nem a jegyzőhöz intézte.
Június 19-é n megkezd ődhe t az óvoda fe lújítás? Ké ri . hogy a koalícióban részt vállaló
po lit ikusok gondo lják végig és re ndezzék a kérdést.
Szilvágyi László képvi se l ő : Ké ri mind a l evező elnö köt. mind pedig a
hogy tartassák be az ülés mene té t és ne té rjenek el a napirendi ponttó l. K é rdéseket
írásban is fe l le het te nni , mely re minden esetben írásban válaszo lna k is az érin tettek.

jegyzőt.

dr. Pintér Gábor alpo lgármester: Véle mé nye szerint a jegyző
alkalmatl an feladatának ellátására. A po lgárm esteri hi vata l beszámo lój a ne m a hivata lnokok
miatt került el ne m fogadásra. A szavazássa l a hivatal vezetőjének munkáj á t minős í tette a
ké p v iselő- te stület. Felveti a lemondás es h etőségé t. Akad ályoztatást lát az óvodák. a
bölcsődék. a re nde lő fe lúj ításának kérd ésébe n.
Lehoczki Ádám kép v isel ő : A jegyző által írt levé l kitér a rra. hogy a
képvise l ők a j egyző n keresztül kommunikálhatnak a hi vatal dolgozóiva l. Ké ri a
po lgá1meste rt. hogy az utasítás kerülj ön visszavonásra .
Németh A ngéla alpo lgármester: Felhívja a
hogy hozzászó lásuk ban ne té~jenek el a na pire nd i ponttó l.

5-1

képvi se l ő-tes tü l e t

fi gyelmét.

ko mmentálj a

Cso nka Liszló
cse lekedeteit.

bizottsági el nö k:

Kéri.

hogy

kö zti sztv iselő

ne

képvi se l ők

Tó th Vero nika képv i se lő: Szükségesnek tanja a belső e l le n ő rzés
megerősítését. kite1jeszt\·e a gazdasági társaságok \·izsgá latára is .
A gazdaság i társaságo k vezető i lényegében László Tamás országgyülési képvise l ő emberei. a
le l ü gye l ő bizottságokban pedig a Fidesz kapott többséget. Kül ső sza ké rtő bevonása is
támogatható. tek intettel az osztá ly létszámára .
Né meth Angéla alpo lgármester: Ügyrend i hozzászólásra dr. Pintér
Gábor alpolgármesternek adja meg a szót.

ki záról ag a

fe lü gye l ő

dr. Pintér Gábor alpolgá1mester: A gazdasági társaságokat nem
bizottságok. hanem a hivatal belső e ll enő rzése is e llenő rzi .

Né meth A ngé la alpo lgá rm ester: A vitát lezárj a. Ismerteti a határozati
javaslato t. szavazást kér.
..f 18/201 7. (VJ. l ..f.) ök. szá mú határoza t

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpa lota Önkormán yzatának
Képvi se l ő -testü l ete úgy dönt. hogy a gazd asági társaságok
be lső e lle n őrzésén ek
e lj á rás r endj é rő l szóló 280/20 J 2. ( IV. 25 .) ök. számú hatá rozat á t visszavon ja .
Fe le lős:
polgárm ester
H a tá rid ő:
20 17. június 14.
(Jogs;;ahály i liivatko;;ás: .~hl.

-:o.

§ ( / ) cOJ

(Sza\'azati arány: 18 igen szavazat. 0 ell enszavazat. 1 tartózkodás)
Diin tés/1 0-;;mal ban rés;;t vev(fk s;;ríma: 19 fő
ki ;;árt ö11 kor111ány;;ati k épvise/ó' n eve és ki -;.IÍrlÍ.\' in doka: Jegy;;ii jogs;; 11bá ~1 ·sérrés re wmatko;;ó jel:ése: Dö11téshő/

Ném eth A ngéla alpo lgármester: Isme rteti a módosító
javaslato t. szavazást kér .

határozati

..f 19/2017. (VI .14.) ö k. szám ú hat á rozat

Budapest főváros XV. kerület Rákospalo ta. Pestújhely . Újpalota Ö nkorm ányzatának
Képvise l ő -test ü l ete - 2/47-138/a/201 7. számú módosí tó j avaslat figyelembevételéve l - úgy
dönt. hogy az Áht. 70. § ( l ) bekezdés d) pontja alapján belső e ll enő rzés t végeztet az
irá nyítása a lá tartozó, többségi befo lyása alatt álló gazdasági tár saságo kn á l. A be l ső
e l l e n ő rzés t a költségvetés i szervek bel ső kontrollre n d szeré rő l és be l ső e ll e n ő rzésé rő l szó ló
370/20 11. (X IT. 3 1.) Ko rm. rendelet mindenkor hatályos hi vatkozásai t és rende lkezéseit
alka lmazva kell lefo lytatni .
A gazdasági társaságok be l ső e l l enő rzését az önkormányzat be l ső e l l e nő rzésé t e llátó sze rvezet
látja cl.
Fel kéri a po lgármestert. hogy készítsen a gazdasági tá rsas;1gok be l ső e lle n ő rzéséne k
e ljá rás re n dj é rő l szabá lyzato t és azt te1jesszc a Pénzügyi és Tu laj donosi Bizottsághoz
e l fogadásra .
Fe le lős :
polgármester
Határidő:
20 17. június 30.
(J ogszaházFi h il'l1tko-;.ás: .·Íh1.

-o. § rI J dJJ
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(Szavaza ti arány: 12 igen szavazat. -+ elle nszavazat. -+ tartózkodás)
Dö11téslw:mallJ<111 rés:rveviik ::;:áma: 20fií
Dii11tésbiíl kizárt iinkomuiny:ati kép vise/ó' ne ve és ki:tírás indoka: Jegy:ií jogs: 11bá/ysértés re von 11tko:ó jel:ése: -

Né meth
javaslatot. szavazást kér.

Angéla alpo lgármeste r: Ismerteti a

módosító ha tározati

-'20/201 7. (Vl .1-'.) ök. számú hatá rozat
Budapest Főváro s XV. kerü let Rákos palota. Pestújhely. Új palota Önkonná nyzatá nak
Képvise lö-testülete felkéri a polgármestert. hogy a d ö ntés rő l értesítse a gazdasági
tá rsaságok vezető it.
Fel el ős :
po lgárn1ester
Hatá rid ő:
201 7. június 30.
(Jogszabályi ltivatkozrís: Aht. 10. § r /) d)J
(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Dön téslt o:atalb1111 rés:tve vők száma: 20 fő
Döntésbó'/ ki:tírt ön kormány:ati k épvisetó· neve és ki:árás indoka: Jegyző jogs:11bá(vsértésre von11tko:ó j el:ése: -

23 .

E l ő te rj esztés

a VE KO P-5.3.1-15 kódszá mú „ Fennta rtható közlekedésfejlesztés
Budapesten" tá rgy ú euró pai uniós pá lyázat XV. kerületet érintő módosításá ró l
(lkt. sz. 2/47- l-'1120 17. sz. anyag)

Németh Angéla alpo lgá1111ester : Megá lla pítj a. hogy
kíván szóbeli kiegészítést tenni . A bizottsági elnököknek adja meg a szót.

e l ő terjesztő

ne m

Csonka László bizottsági elnök: A Kerü let- és Vál lalkozásfejlesztés i,
Érté k- és Környezetvéd elm i Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra javaso lta az előte1j esztés t.
Bcncsics Lászlóné bizottsági elnök: A Pé nzügy i és Kö ltségvetési.
Tulajdono si és Vagyo ngazdálkodási B izottság 7 igen egy hangú sza vazatta l, megtárgya lásra és
elfogadásra javaso lta az e l ő te1j esztést.
Né meth A ngé la alpo lgá rm ester: Ké rdések kö\'etkeznek.
Szilvágyi László képv i selő: Olyan pályázaton nyert az önko rmá nyzat.
ahol nem fe lelt meg a pályázati kiírásnak. A döntés visszavonásra kerül. Az e l őterj esztés
egyfajta megoldási javas lat? M ilye n téte lt j elent egy esetleges átte rvezési kö ltség? A jelenleg
is használható kerékpárúttal ka pcsolatban m il yen tervek vannak? Amennyiben a ki adás
k~,·esebb lesz. mi történik a marad ványértékke l?
Németh A ngéla alpo lgármester: Megá llapítja. hogy to\'ábbi kérdés
nincs. megadja a szót vá laszadásra.
dr. Pintér Gá bo r alpo lgánnester: A pályázatok külön kerü lnek k iírásra
Budapest és Pest megye vonatkozásában. A Rákospalotát Fóttal összeköt ő ke rékpárútró l ,·a n
szó. melyben a XV. kerületi önkormányzat konzorc ium i partnerként rnn j elen. A Fóti
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pá l: ázat tekintetében még nincs eredményhirdetés. holott a témút i l letően a pest megyei rész
előrébb tart. mint a budapesti pályázat a saját ·zakaszt illetően . Az esetleges plusz kö ltségek a
konzorcium ,·ezetöit érintik. Tényleges köl tségbecslés még nem készült. ki sebb t~te l esetében
a pá lyázati fo rrás nem kerül kimerítésrc.
~é m ct h

Angéla alpolgármester: Hozzászó lások következnek.

Szilvágy i László képv i se l ő: Az LMP már koráb ban jelezte. hogy a
budapesti utak felújítására szánt keret mindössze nyolc-tíz ezrelékét kapja a kerü let. /\ Rák o
úti sza krende l őre kapott forrás kimerül a rendelő elötti terület térköYezésével. Átgondo lásra
java olj a a kérdést. mint ahogy Budapest Főváros és a XV. kerület kapcsolatát is.
Csonka Liszló bizottsági elnök: Folyamatos vádakkal illeti k László
Tamás o rszággyű lés i kép\'i se lőt. zámos ten · készült. mel yekből több meg is ,·alósult. azok
az XV. Média Krt. honlapján megtekinthetőe k.
Vékás Sá ndor képvi se lő: A kerület és a fü váro közötti együttműköd és
nem z.avarta lan. az útfelúj ítások kapcsán időnként ellené rdekeltség is e l őfo rdul. dr. lmássy
Kornél a BKK Zrt. vezérigazgatója 2017.június 15-én a XV. kerületbe látogat. Megbeszélik a
fö,·árosi közútferu1tanót is é ri ntő kerületi közlekedési problémákat.
Szildgyi L;íszló képv i sel ő : Tudomása szerint a BKK Zrt. örömm el
végezné el az E rdő kerül ő utca fe lújítását. Egy F őváros i Közgyűlé s i hatúrozat akadályozta
meg a munka el\'égzését. Csonka László képvi se l ő kihagyta a fel soro lásábó l a lobb izást.
melyet László Tamás o rszággyű l ési képvi se l ő végez. em engedte napirendre ,·enni . hogy az
ÉPK területén l étesítendő uszoda 9 10 milli ó forintos önrészét az állam biztosítsa az
önkormányzat helyett.
Király Csaba bizott ·ági elnök: Az el őterjesztés három határozati
ja,·aslatát támogatja. Kéri . hogy tartsák be az SzMSz-bcn foglaltakat. cm tartozik a
napirendhez László Tamás országgyü lési kép,· i se l ő elmúl t héten az XV. Médiában megjelent
nyilatkozatának szó szerinti idézete.
Né meth Angéla alpo lgármester: Megállapítja. ho!!.,.
hozzúszó lás nincs. a ,·itát lczá1ja, megadja a szót az elő te 1jesztönck válaszadásra.

tovább i

dr. Pi ntér Gábor alpo lgúrmester: A BKK Zrt. azoka t a felada tokat
,·égzi el. melyeket a Fö\'áros Közgyülés meghatároz számára. Ezért nem val ószí nű. hogy a
ho lnapi egyeztetés következtében nagy e l őre lépés történne a kerület útjaival kapcso latban.
l lajdu Lá zló polgármester feladata a Fő\·áros i Kö zgyűlé sben a XV . kerül etet kép,·iselni. /\
lobbi zás egy nehéz do log. különösen azért. mert a XV. kerületi Polgármesteri 11 i ,·atal élén
.. 111élw1la11 és alkalmatlan·· jegyző 'an. Félteni lehet a kerületet .. egy h11ko11 111inis::1erhlil
buko 11 jegy::ifré arnn::sál1 ··személ: t ő l. . yih·áll\ aló ezt maj d eldöntik a tiszte lt lakosok .
1\émcth Angéla alpolgá rm ester: Ismerteti a határozati jm·aslatot.
szavazást kér.
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421 /2017. (Vl.1-L) ök. számú hatá rozat

Budapest Főváro s XV. kerül et Rákospalo ta. Pestújhe ly. Új palota Önko1m ányzatának
Ké pv i se l ő- testül ete elfoga dj a a 20 16. év ben benyújtott és tá moga tásba n részesített
VEKOP-5.3- 1-1 5-20 16-000 10 kódszámú p~1 1yázat irányító hatósága tervzsű rij ének
véleményét. A Bp . XV .. Kü l ső Fó ti út mentén. a Szilas-patak és a városhatár között.
egyoldali. kétirányú kerékpárút (pályázat keretében tö rté nő) megvalós ítása helyett - kizárólag
a támogatási keret összeghatá rá ig, a tá mogatási arányok változtatása és ö n e rő válla lása
nélkül - támogatja kerékpárosba rát létesítmények megvalósításá t, a Bp. Pázmán y Péter
utca - Taksony sor - Rákospalotai Körvasút sor - M3 bevezető szakasza - Szentmihályi út Illyés Gyula utca - Bácska utca határo lta területen be lül. A kerékpárfo rgalmi hálózati terv
véglegesítése során, a Dugonics utca kerékpáros bará t fejlesztése helyett javasolja
kétoldali, irányhelyes kerékpársáv létesítését a Bp. XV., Wysoc ki utcá ban.
Fe le lős:
polgám1ester
Ha táridő:
20 17. június 14.
(Jogszabályi hivatkozás: 20 11. évi CL'C<XIX. törvény 10. § (1), (2))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 20 fii
kizárt önkormányzati kép vis elő n eve és kizárás indoka: Jegy:ó"jogszabálysérté.'>re von atkozó j elzése: -

Dö ntésb ől

422/20 17. (Vl.1-L) ö k. szá mú hatá roza t

Buda pest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestúj he ly, Új palota Önko m1ányzatának
Ké pv i se l ő -testül e te úgy dönt. hogy a VEKOP-5.3-1 - 15-20 16-00010 kódszámú pá lyázat
keretében, a kerékpárfo rga lmi hálózati terv véglegesítése során javaso lj a a m egl évő Bp.
XV., Fő úti kerékpá rsáv tov ~i bbvezetés ét a B p. XV., Pázmá ny Péter utcáig.
Fel e l ős:
polgármester
Ha tá ridő :
20 17. június 14.
(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CL'();_n '( tön·én.1· I 0. § ( I). (2))

(Szavazati arán y: 20 igen szavazat. egyhangú)
Düntésl10zawlbr111 résztvevó"k szám a: 20 fő
kizárt önkorm ányzati kép vise/(f n eve és kizárás indoka : J egy:;ó"jogs:abtíly sértésre vonatkozó j elzése: Döntésből

423/201 7. (Vl.14.) ö k. szá mú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákos pa lota. Pestújhely. Újpa lota Önkormányzatának
felkéri a po lgá rmestert, hogy tájékoztassa Budapest Fővá ro s
Önkormányzatát és a Budapesti Köz lekedési Központ Zrt-t. mint a VEKOP-5.3-1-1 5-20 160001 0 kódszámú p;Hyázat érdekében létrejö tt ko nzo rcium tagjait a pályázat
módosításáva l kapcso la tos döntése krő l.
Fel elős:
po lgármester
Hatá rid ő:
20 17. június 15.
Ké pv i se lő - testül ete

(Jogszabályi hivatkozás: 1011. évi CL.'('('(!)(. törvény I 0. § (1 J. {2))

(Szavazati arán y: 20 igen szavazat. egyhangú)
Dü11tésfl ozatalban résztvevők száma: 20 fő
kizárt ünkornui11y :ati képviselif n eve és kh rírás indoka: Jegy:ó'jogs:abálysértésre vonatkozó jelzése: Dön tésből
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9. Előterjesztés az Újpalotai Vásárcsarnok környékének helyzetéről
(Tkt. sz. 2/47-142/142a/2017. sz. anyagok)
Németh Angéla alpolgármester: Megadj a a szót az

e l őte rjesztés

szóbe li

kiegészítésre.
Vékás Sándor képvisel ő : Az Új palotai Vásárcsarnok és annak
környéke köztisztasági szempontból kritikus állapotban van . A ádastó parkot is érinti ez a
prob léma. Egy bizottság fe láll ítását j avasolj a a problémák kiderítése érdekében. Victorné dr.
Kovács Jud it módosító indítványát befogadj a. Javasolja, hogy a bi zottság mun kájában az
érintett területek képvise lő i vegyenek részt. A kialakult helyzet miatt az e l ő terjesztés
készítésével egyidőben két al áírásgyűjtés i akció is elindul t. A környéken egyre büdösebb van .
A nyári melegre való teki ntettel sürgősen meg kell oldanj a kialakult helyzetet.
Ném eth Angéla alpo lgármester: A bizottsági elnököknek adja meg a
szót.
Király
Csaba
bizottsági
elnök:
A
Városüzemeltetési és
Közrendvédelmi B izottság képvi se lői javaslatra az e lőte1j esztő távoll éte miatt, nem tárgyalta
meg az elöte1jesztést.
Csonka László bizottsági e lnö k: A Kerület- és Vállalkozásfej lesztési,
Érték- és Környezetvéde lmi Bizottság az előterjesztő távolléte miatt nem tárgyalta meg az
elöte1jesztést.

igen

Lehoczki Ádám bizottsági alelnök: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5
szavazattal 2 ta11ózkodás me llett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az

előterjesztést.

Bencsics Lászlóné bi zottsági elnök: A Pénzügyi és Költségvetési,
T ul ajdonosi és Vagyongazdálkodási B izottság 7 igen egyhangú szavazattal, megtárgyalásra és
elfogadásra javaso lta az előterj esztést.
Németh A ngéla alpol gármester: Kérdések következnek.
Báder György képvise lő: Amennyiben az érintett
müködnek a kamerák m egállapítható, hogy mi történi k éjszaka a körn yéken.

Kovács Judit
a munkát?

területeken

Szilvágyi László képv ise l ő: Vékás Sándo r képv i se lő. Victorné dr.
á ltal benyújtott módosító j avaslatában sze rep l ő bizottságban elvállalj a

képvisel ő

Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Jó dolog, hogy a
kerületben egyre több kamerát telepítenek, de nem biztos abban. hogy hatékonyan figye lik a
kamerákat a közterület-felügyelők, melyre egy korábbi megtörtént eset is rámutat. A parkos
részeken nincs kamera. ezért a közterüle t-felü gyelők személyes jelenlétére lenne szükség.
me11 jelentős az alkoholfogyasztás, a d rog-haszná lat. valam int az utcára való vizelés.
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HorvMh Attila osztályvezető: Az Új palotai Vásárcsarno k közvetlen
környezetét öt kamera figyeli. Az év e l ső 5 hó na pj ában 1-1-0 esetben vonultak ki a közterül etfel ügyelők. jel l em zően közlekedési szabá lysértések miatt. Közterületi a lkoholfogyasztás miatt
ebben az évben számos fi gyelmeztetés me ll ett 54 esetben szabtak ki bírságot. A ádastó
parkban a szubjektív biztonságérzetet kifogáso lják a lakók. aho l a növényzet tú lbokrosodott
és a közv ilágítás nem megfele l ő. A kamerákat a közte rü l et-fel ü gye l ők fo lyamatosan
fi gyelemmel kísérik, 54 esetben segítették a rendőrség munkáját a kamera fe lvételeinek
kiadásával. Az Újpalotai Vásárcsarnok környékén ebben az évben összesen hat
büncselekmény történt. A Pestújhelyi téren egy hajléktalan hölgy gyújtott tüzet. A térfi gye l ő
kamerák számának megduplázását j avasolja a közbiztonság hatékony növelése érdekében.
Németh Angéla alpolgármester M egadja a szót válaszadásra.
Vékás Sándor képv i sel ő: Javasolja, hogy a L ádastó parkban is
helyezzenek e l kamerát. Több évre van szükség. hogy minden szükséges területre kam erát
telepítsenek. A kamerák elhelyezése bi ztosan sokat segít a közbiztonság növelésében. de a
közv ilágítás állapotának j avítása és a park őr-szo lgálat felá llítása is fontos . A bi zottság
feladata lesz az intézkedési terv kidolgozása. V ictorné d r. Kovács Judit módosító határozati
javaslatában szerep l ő vizsgálóbizottság munkájában válla lja a részvételt, a korábbi
vizsgálóbizottsági rossz tapasztalatok ellenére. Közösen mindent meg ke ll tenni annak
érdekében. hogy a kialaku lt kedvezőtl e n helyzetek mego ldásra kerüljenek. Javasolja. hogy
szavazzanak Victorné dr. Kovács Jud it módosító határozati javaslatáró l.
Németh A ngéla alpo lgármester: Hozzászó lások következnek.
dr. Pintér Gábor al po lgánnester: A XV. kerület 2010-ben Budapesten
uto lsóként vezette be a térfigye l ő kamerák használatát. E lképzelhető. hogy több közterületfelügyelőre van szükség a térfi gyelő -kamerák hatékony figyelése érdekében. Az Újpalo tai
Vásárcsarnok környékén a fö problémát a közterü leten történő alkoho lfogyasztás j elenti,
melynek következménye a nyilvános területen történő vizelés, hangoskodás stb. Úgy véli.
hogy tö bb esetben is szükség le nne a közterü l et- fe lügye l ő k intézkedésére.
Tóth Veronika képv i se l ő: Az ország szociálisan lezül lesztésre került.
me ly Budapest egész területén fokozottan érezhető. A jövedelem né lküli hajléktalan
emberekke l a közte rület- fe l ü gyelő k nem sok mindent tud nak tenni. A hajlékta lan ellátás a
Főváros és a Kormány feladata. mely o rszágo s p robléma. A helyzet megoldására döntéseket
kel lene hozn i, melyhez fo rrásokat kel lene bi ztosítani .
Szilvágyi László ké pv i se l ő : Az Új palotai Vásárcsarnok környékén
kismértékben javul tak az állapo tok m iután az egyik kocsma bezárásra került. Egyetért Tóth
Veroni ka képvise l őve l , hogy egy komplex problémáról van szó . Támogatja az e l őterjesztés t a
módosító határozati j avaslattal együtt. Javasolj a. hogy a leendő bizottság a valód i problémák
mego ldására tegyen javaslatot.
Legárd Krisztián képvise l ő : A hajléktalanok italozásán túl a
bizottságnak az ill egális szemétlerakás megakadályozásával is fogla lkozni kell, me ly szintén
komo ly probléma kü lönösen a Kozák tér és a Rákos út egy részén. Bíz ik abban. hogy a Kozák
tére n üzembe hel yezend ő, mozgásérzéke l őve l egybeépített kamera segíti az illegális
szemétlerakások megakadályozását. Javaso lj a, hogy a kerületben a térfigye l ő-kamerák
elhelyezésére és működtetésé re fo rdítsanak nagyo bb összeget a kö ltségvetésbő l.
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Báder Gyö rgy ké pv i se l ő : Lehet. hogy a té rfi gyel ő- ka m e rák számának
növe lése helyett az intézkedési háttér j avítására van szükség. Fo ntos. hogy a fe lme rü l ő
problémák észlelésekor azonnali beavatkozásra legyen l ehe tőség .
Vékás Sá ndor ké pv i se lő : A lakossági aláírások is azt bizonyítják. hogy
mindenképpen foglalkozni kell a kialakult he lyzenel. A parkő rsé g fe láll ítása. a közvilágítás
rendbetéte le, az utcai bútorok állapotának javítása szerepelni fog a bizottság javas lata i között.
Az a tapasztalata. hogy nemcsak a hajlék talanok italoznak a közterü leteken. Egyetétt azzal.
hogy a közterü l et-fe lügye l őknek e l sősorban nem a szabálytalanul parkolókkal kellene
foglalkozniuk.
Csonka László bizottsági elnök: Egyetért Vékás Sándor kép v i se lő által
e lmo ndo ttakkal. Javaso lj a. hogy vizsgáló-bizottság munkájában a rendő rség és a po l gárőrség
tapasztalatait is használj ák fe l. Legárd Krisztián képv i se l ő hozzászó lására reagálva megjegyzi,
hogy a kam erák elhe lyezését is go ndos tervezés e l őzi meg, az ehhez szükséges összeget nem
másik tervektő l kell elvennj.
Bitvai Nándor ké pv i se l ő : A vásárcsarno k területe része egyéni
választókerületének. A kameratelepítéssel megoldást reméltek a helyzet j avulásában, a
hatékonyság azonban a vártnál kedvező tl enebbül alakult. A kerület nagyságához
viszonyítottan kevés a kerü leti rendészet rendelkezésére álló gépj ánnű . Vé leménye szerint a
fo kozott jelenlét az egyedüli megoldás. A bizottság esetleges koordináló. illetve javas l attevő
munkát láthat el.
Hajdu László po lgármester: Amennyiben egy-egy k épvi se l ő i
választókerü letben bárn1i lyen nehézség merül fe l kéri. hogy jelezzék a problémát. A
kerületben egy hónapon keresztü l folyt a köztisztasági hónap, melyben részt vettek a
polgá1mesteri hivatal munkatársai. a gazdasági társaságo k. A faültetési kampányban civil
szervezetek is részt vállaltak. Az .,Add a kezed! „ mozgalom jelenleg is fo lyamatban van. Kéri
a képvi se l ők fokozottabb részvételét az eseményeken. A té rfi gye l ő kamerák adta
lehe tőségeket j obban ki kell használni. Testületi összefogásra is szükség van.
V ictorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Körzetének h e l yzetérő l
több oldalas fe lj egyzést írt, mel lye l kapcsolatban válaszlevelet kapott. az intézkedések
azonban nem, vagy csak kismértékben valósultak meg. A képvi se l ő-tes tül e t álta l elfogadott
programhoz - mely kitér a parkő r szolgálatra is - tartozik intézkedési terv?
Szilvágyi László képv i se l ő : A meghirdetett akció k e l ő tt egyfajta
tereprendezés zaj lik. A tisztasági akció ne egy hónapi g. hanem fo lyamatosan tartson.
Németh Angéla alpolgármester: A vitát lezárja. Megadja a szót
vá laszadásra.
Vékás Sá ndor kép v i se l ő : Befogadja a módosító határozati j avaslato kat.
Németh Angéla a lpolgám1ester: Ismerteti a módosító határozati
javaslato kat. szavazást kér.
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-U4/2017. (VI.14.) ök. számú határoza t
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képviselő- testülete - 2/47-142/a/20 17. számú módosító javas lat figyelembevételével - úgy
dönt, hogy a kerületben él ő lakók érdekeit figyelembe véve felkéri a polgármestert,
vizsgálóbizottság felállításá ra, amel y elsőként a Nádastó park és az Újpalotai
Vásárcsarnok környékén, valamint az Újpalotai körzetek területén jelentkező
közbiztonsági és köztisztas~'igi problémákat hi vatott felhírni és intézkedési javaslatokat
megfogalmazni.
Felelős:
polgármester
Határidő:
20 17. szeptember 30
(Jogszabály i hivatkozás: 2011. évi CLXXXL'(. törvény 10.§ (2))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozawlban résztvevők száma: 20 fő
Döntésbó"/ kizárt önkormányzati kép vise/ó" neve és kizárás indoka: Jegyző j ogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

42512017. (Vl.14.) ök. számú határozat
Budapest Főváro s XV. kerület Rákospalota, Pestúj hely. Újpalota Önko1mányzatának
Képviselő-testülete - 2/47-138/a/20 17. számú módosító j avaslat :figyelembevételével - felkéri
a polgármestert, hogy bízza meg a vizsgálóbizottságot a Rákospalotán és Pestújhelyen
jelentkező hasonló jellegű közbiztonsági és köztisztasági problémák feltárásával és
intézkedési javaslatok megfogalmazásával.
Felelős:
polgármester
Határid ő:
2017. október 3 1.
(J ogszabály i hivatkozás: 2011 . évi CLXXX!.X. törvény 10.§ (2))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozawlban rész.tvevó'k száma: 20 fő
kizárt önkormányzati k épviselő neve és kizárás indoka: Jegyző j ogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Döntésből

426/201 7. (Vl.14.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület R ákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képvi se l ő -testü lete - 2/47-138/a/2017. számú módosító javaslat :figye lembevételével - fe lkéri
a polgármestert. hogy kérje fe l a vizsgálóbizottság munkájában va ló részvételre
- Vékás Sándor, T óth Veronika, Bitvai Nándor. Victorné dr. Kovács Judit újpa lotai
képvi selőket,

- Báder György pestújhelyi képvise l őt,
- Agárdi János, Merk Péter rákospalotai képviselőket.
- dr. Szaniszló Atti lát a CSAPI-15. Kft. veze tőjé t, Horváth Attilát a Rendészeti Osztály
vezetőj ét, Németh Tibort a Városüzemeltetési Főosztály főo sztályvezetőjét, Demeter Jánost a
RÉPSZOLG Kft. vezetőjét.
Felelős:
polgármester
Határidő:
20 17. június 26.
(Jogszabályi hivatkozás: 201 1. évi C L'(){)(JX. törvény I 0.§ (2))

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dö11tésllo:atalb<111 résztvevők száma: 20 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: J egyzií jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: -
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25. E l őte rj esztés a kerületi ivó kuta k nyá ri üze m e ltetésé rő l
(lkt. sz. 2/47-1-B/20 17. sz. anyag)
'.\fém eth A ngéla alpolgármester: Megadja a szó t szóbeli kiegészítésre.
Vékás S<índo r képv i se lő : A kérdéssel fog la lkozni kell. mert a
par kokban l évő ivókutak sok helyen nem működnek.
Németh Angéla a lpo lgá1mester: Megadja a szól a Jogi és Ügyrend i
Bizottság a lelnökének.
Lehoczki Ád ~ím bizottsági alelnök: A Jogi és Ügyrendi Bi zottság 7
igen egyhangú szavazatta l. megtárgyalásra és e lfogadásra javasolta az elő te1jesztést.
Németh An géla a lpo lgármester: Kérdések következnek.
Szilvágyi L ászló képvi se lő: Éves szinten mekkora összeget fordítanak
csap- és zárcserére. fe 1újításra?
Bitvai Nándo r

képv i se l ő:

Ki üzemelteti az ivók utakat?

Németh A ngéla a lpolgármester: Ké rdéseke t lezá1ja. megadj a a szót
válaszadásra.

Ném eth T ibo r föosztá l y\'ezető: A kerületi j átszótere ke n ö sszesen 6
darab ivókút található, üzemel tetőj e a Répszolg Kft.. parki ivókútból 2 darab \'an a kerületben.
ezen kívül a közterüle te n l évő közkifolyók száma 4 1 darab. me lyet a Fővárosi V ízműve k
üzemeltet. köl tségét a R épszolg Kft. viseli.. yári időszakban párakapuk at lé tesíte nek. illetve
\"ÍLosztásra is sor kerül. A Répszo lg Kft . karbantartási keretében 15 millió forint szerepe l.
Vék ás Sá ndo r képv i se l ő: em tudta. hogy ilyen sok d zvéte li
van a kerü letben. ugyanakk or j avaso lja a parkokban tö rté nő ivókutak bő vítését.

l e h etőség

Németh Angéla a lpolgármester: Hozzászó lások következne k.
Tó th Vero nika képvise l ő: L ehetőség szerint a zö ldte rüle te k víze llátását
is meg ke llene o lda ni. A kenekben l évő ko rá bbi csőveze té kes rendszer fe lújítása mego ldha tó?
Victorn é d r. K ovács Judit bizottsági e lnök: A parkokban valóban
h iányoznak az ivók utak. ugyanak kor a \·a nda li zmus kérdése is fe l ve tődik.
Szilvágyi László ké pvise l ő: Véle ménye szerint a határozati javasla t
nincs összhangban aje lenlegi he lyzette l. il letve a kíYánalmakkal.
Vékás Sá ndor képv i se l ő: Szabá lyre ndszer kido lgozására gondo lt.
példaként em lítve a kutak adott id ő közö nké nti e l l enőrzését. A tüzcsapokra re l sze re lhe tő
ivókutak kialakítása mego ldható?
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Bád er Gyö r gy ké pv i se l ő : A Pestújhelyi téren felúj ításra kerü lt a
müemléki jellegü sóskút. A kút nem üzemel. mert nem rende ltetésszerüen. hanem
gépjármümosásra használták.
Hajdu László polgárm ester: A kerületben 1. 100.000 m 2 gondozott
zöldfe lület van. -+O éves kiépített. im máron ko1Todált vezetékrendsze1Tel. melynek cseréje je l e n tős forrás igénybevételével - program szinten kidolgozható. Az üzemeltetést kizáró lag a
V í zmű ve k végezheti. A kutakat autómosásra. magánterületek locsolására használják . A
kerületi kutak. csapok nem vandál-. illetve nem fagy biztosak. Az átalánydíj je l e n tős tétel.

Németh Angéla alpolgármester: A kutakról korábban szinte
elárasztották a parkokat. éhány társasház - döntésük értelmében - hálózati re ndsze rről
biztosítja a víze ll átást a háze l őtti zöldfe lület gondozására.
Vékás Sándor

ké pvi se l ő:

lsme11eti módosító határozati javaslatát.

Németh Angéla alpo lgánn ester: Sumics János kerü leti lakos jelezte
hozzászó lási szándékát. mely rő l kéri a kép v i se l ő- testül et szavazását.
Budapest Főváros X V kerület Rákospalow. Pesll!fhely. Ú;jx ilota Önkormány::atának
dönt. hogy S umics János kerületi lakosn ak 3 percben szót ad.
(S zavazati arány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Képviselő-testüle te úgy

Sumics J ános kerü leti lakos: Egye tért az e l őte rj esztésben foglaltakkal.
Új palotán. a Posta környékén lévő ivókút - rongálás miatt - nem mű köd i k. A lakosság
al a pvető joga a vízvételi lehető ség . Felh ívja a fi gyelmet a közterület-felügyelet j e l enl étébő l
adódó ,·isszatartó e rő re .
Agárdi J á nos képv i selő: A Tompa Mihál y - Klapka Gyö rgy utca
sarkán lévő játszótéren elhelyezett ivóvíz vételre al kalmas berendezés két éve ki fogástalanul
müködik. A család i házas övezetben a lakók saját költségen locsolnak.
Csonka László bizottsági elnök: A polgárrnester említette a d zhálózat
fejlesztését. mely bi zonyára so k pénzbe kerül. Főosztá l yveze tő úrtól kérdezi. hogy fü rt
kutakkal nem lehetne olcsóbban vízhez jutni?

Németh Angéla alpo lgármester: Megállapítj a. hogy további észrevétel
nincs. a vitát lezá1j a. Megadja a szót vá laszadásra.
Németh T ibor főosztályv ezető: Ebben az évben 6 darab tűzcsapra
szerelnek !'el i,·ókutat a kerületben. A Radda Barnen utcai játszótéren felszerelésre került egy
250.000.- forint értékü. vandálbiztos ivó kút. melyet teljes egészében elloptak . A helyi
j egyzőnek joga van kútfúrást engedé lyezni. mely alapján é,·i 500 m3 vizet lehet ki termeln i. Az
el őző ciklusban 6 db közösségi kert létesült, melyek rendelkeznek vízvétel i l ehetőséggel. A
Főváro s i Vízmüvek vezetékhálózatára való csatlakozással lehet megoldani a vízvételezést.
Németh Angéla alpolgá1m cster: Ismerteti a mód osító határozati
javaslatot. szavazást kér.

-'27/20 17. (V l.1-'.) ök. számú határoza t
Főváros XV. ke rüle t Rákospalo ta. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képvisel ő- testül ete úgy dö nt. hogy az újpalotán é l ő lakók érde keit fi gye lembe véve fe lké ri a
rt a kerületben l évő ivókutak bővítési l e h etőséoének
meQ'Vizso;lhisá
ra '
po lgármeste
~
0
0
0
valamint a m űködő ivó kutak mű szaki felülvizsgálatára és az ezze l össze függő szabályza t
kidolgozására.
Fel e l ős:
polgármester
Hahfrid ő:
20 17. j únius 30.

Budapest

(Jogszabá(ri h fratko:rís: 2011. é1·i CL\X'(ff. törvén.1• 10.§ (2)}

(Szavazati a rány: 20 igen szavazat. egyhangú)
Diillféslwzaralhan résztvevők száma: 20 fó'
kizárt ö11korm rí11yzati képvise/ó' neve és ki:rírrís indoka: Jegyző jogszabrí(ysértésre von atko:ó jel:ése: Dü11téshől

9.

E lőterj esztés

a Városüzemeltetési, lntézm é n y műkö dtetés i, Köztisztasági
Közrendvédelmi Bizottság interpellációval kapcsolatos vizsgá latáró l
(Ikt. sz. 2/47-140/20 17. sz. anyag)
Németh Angé la alpo lgármester: Megadj a a szót az

e l ő te 1j esztés

és

szóbeli

kiegészítésre.

Király Csaba bizottsági elnök: Tó th Imre képvise l ő május hónap ban
interpellációt nyújtott be a po lgám1ester részére „Édes - savanyú fel újítás„ címmel. Az
interpellációra adott választ sem az interpelláló. sem a képv i selő-testület nem fogadta el. ezért
a Városüzemeltetési Bizottságot jelö lte ki a képvisel ő-testü l e t a vizsgálat lefo lytatására. A
bizottság alelnökeive l közösen meghall gatták a RUP-1 5 Kft. munkatársait. Az e lőterj eszté s
mellé kletében sze rep l ő RUP- 15 Kft. tájékoztatójában részletesen ele mzésre ke rült mi az oka
az inte rpelláci óban említett hiányosságoknak. A bizottság megállapította. hogy László Tamás
korábbi polgármester nem írt alá sze rződést. A R U P-15 Kft. került meghatalmazásra a
kivitelezési szerződések megkötésére. 20 14 után Hajdu László polgármester csak a Magyar
Áll a mmal va ló tá mogatási sze rződ ést írta alá. A vizsgá lat megálla pította, hogy a Sp irál-ház és
a 1 eptun iskola fe lújítását nem ugyanaz a cég végezte. azonban vo lt o lyan alvá lla lko zó . a ki
mindkét beruházáson dolgozott. A bizo ttság kérte. hogy a RU P-1 5 Kft. vegye fe l a
kapcsolatot a Magyar-K ínai Két Tanítási yelvü Á ltal ános Isko la üzemel tetőjével és hívják
fe l a fi gyelmet arra, hogy akadályozzák meg a büze lzárók kiszáradását. Továbbá fe lhívj á k a
fi gyelmet a rra. hogy az é pü letet a technológiai előí rásoknak megfe lel ően használj ák, melyet a
R UP-1 5 Kft. e ll enő r i zn i fog. Az el őte1jesztésben szerepel. hogy a bizottság azt j avaso lja a
képv i selő -tes tül etnek.
hogy az SzMSz-nek megfelelően fogadj a el polgármester
inte rpellálónak adott vá laszát.
Németh Angéla alpo lgármester: Ké rdés nincs. észrevétel következik .
Tóth Imre kép v i se lő: Megköszöni a RUP- 15 Kit . j ele ntését. Az
interpelláció háro m fontos kérdést tartalmazott: Kértek -e a ki v ite le ző cég ről e lőze tes
refe renciá t? Ki írta alá a ki v ite lező cégge l a sze rződést? Vizsgálható-e az e l őző polgárn1ester
fe l e l őssége? A bi zottsági ülésen szó vo lt a rró l. hogy mü szaki problé mák rnltak a kivitelezés
so rán. vagy pedi g ko mmunikáci ós hi ányosság okozta a problémákat. A tető beázása a
műsza k i kivitelezéssel kapcso latos hiányosságok közé tartozik.
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A Silda Group 8 Kft. végezte a Neptun isko la kivite lezését is. mint a korábbi ciklusban sok
egyéb kivitelezést. A Spirál-ház kivitelezése is szerepe l a cég ho nlapj án. mint referencia
munka. Az e l őző polgármesternek közvetlen fe l e l őssége nincs. Élharcosa vo lt a eptun iskola
bezárásának . ezért hasznos lett vo lna. ha nemcsak az iskola bezárására. hanem a felújítás
ki vitelezésére is figyelmet fo rdított vo lna. Köszöni a RUP-15 Kft-nek. hogy a garanc iá li s
i dőszakon be lül fe lm e rül ő prob lémákat fo lyamatosan egyeztetik az iskola vezetésével. Bízik
abban. hogy az isko la udvarának a re ndbetétele a nyár fo lyamán elkészü l.
dr. Pintér Gábor alpo lgármester: A Neptun iskola kivitelezésénél más
j ellegü problémák merü ltek fe l. mint a Spirál-ház felúj ítása során. A Neptun iskolát a
gyerekek birtokba vették, az udvar fe lúj ítása valóban szükséges . Az iskola akkora méretű
udvarral rende lkezik. hogy a késő bbiekben e lképze lhető egy to rnacsarnok megépítése.
Valóban vannak apró bb kiv itelezési problémák a Spirál-ház területén is. Össze kell
hasonlítani milyen állapotban volt a Spirál-ház a fe lújítás elő tt és milyen áll apotban van
jelenleg.

képv i sel ő nek

Németh Angéla alpo lgárn1ester Ügyrendi hozzászó lásra Tóth Imre
adj a meg a szót.

Tóth Imre képvi se lő: A korábbi ciklusban a Spirál-ház egy kiemelt
beruházása volt a kerü letnek, úgy tekintettek rá. hogy a Spirál -ház lesz a .. korona ékköve"
Spi rál-ház mire elkészült kiderült. hogy .. a gyémánt hamis. a foglalat ped ig rozsdás··
Szilvágyi László képvi se l ő: Ko1mány közeli magántulajdon is van a
Sp irál-ház területén. melyet euró pai uniós fo 1Tásbó l újítottak fel , ezért most drágábban lehet
bérbe adn i. Koráb ban megkérdezte, hogy mennyire etikus. hogy egy ..haveri cégnek„
fe lúj ítj ák a telephelyét.
Németh A ngé la al po lgármester: A beázás után a MUFTI mikor tud
visszakö ltözni a Spirál-házba? M iért kell kéthetente a Zsókavár utcai rendelő alagsorából
kiszivattyúzni a vizet? Az intézmény liftje tönkrement. nem tudj ák megjavítani , mert
folyamatosan jön fel a ta laj víz.
Tóth Veronika kép v ise l ő: 20 10-20 14 között elment az id ő a
tervezéssel. A Spirál-ház kivite lezésével kapcso latban több interpellác ió is vo lt. László Tamás
korábban személyes sértésnek vette. amikor a problémák jelzésre kerültek. A kivitelezési
problémákat ko mo lyan ke ll venni.
Né meth Angéla alpolgármester: Ügyrendi hozzászó lásra dr. Pintér
Gábor alpol gármesternek adja meg a szót.
dr. Pintér Gábor alpo lgátmester: A 20 l 0 e l őtt való ban nem volt
ki vi telezési probléma. azért me11 akkor fejlesztés és beruházás sem vo lt. 20 10 után el indu ltak
a fej lesztések. Természetes velejárója a fejlesztéseknek. hogy müszaki problémák is
keletkeznek. A hibák lehetnek tervezési vagy ki vitelezési hibák. A fejlesztések között vannak
javításra váró problémák .
Csonka László bizottsági elnök: Folyamatosan László Tamás e l őző
polgármestert .. ekézi k"" a megvalósításért is, ho lott a megvalósítás a jelenlegi po lgármester
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regnálása alatt történt. Az elkészü lt beruházások
számon.

el l enő rzésé t

ne László Tamáson kérj ék

Vékás Sá ndor ké pvi selő: Jó lenne azon ,·áltoztatni. hogy ne csak
tervezés. hanem kivitelezés is legyen a XV. kerületben.
Németh Angéla alpolgárm ester: Ügy rend i hozzászó lásra dr. Pintér

Gábor alpolgármesternek és Vékás Sándor ké pvi selőnek adja meg a szót.
dr. Pintér Gábor alpolgármester: Sok pénzbe kerü lt a Deák utca i
Orvosi Rendelő és az ÉPK 13-as épületének a terveztetése is. Az ÉPK 13-as épül ete
hamarosan átadásra kerül , a Deák utcai Orvosi Rende l ő ép ítését is figye lemmel lehet kísé rni.
Tervek nélkül nem lehet kivitelezést fo ly1atni .
Vékás Sándor ké pvise l ő: Valóban szükség van a tervekre. A lakosság
azt vátja. hogy a tervek megva lósuljanak a ci klus végére.
Németh Angéla alpolgármester A vitát lezárja. megadja a szót

válaszadásra.
bizottsági el nök: A Spirál-ház ki vitelezéséve l
kapcsolatban nem tud vá laszt adni. A Neptun iskola ki vitelezésével kapcso latban
összefoglalásként megjegyzi. hogy Tóth Im re alelnök javaslatára a bizottság a 2017. ll.
féléves munkate rvének részeként. október hónapra tájékoztatót kér a RUP-1 5 Kft-töl. hogy
mil yen intézkedések születtek. és azoknak mil yen hatása vo lt a Neptun iskola müködtetésére.
Úgy vé ti. hogy addigra az iskola udvarát rendbe teszik. valamint mego ldódik a gázfogadó
terü letének rendbetétele is. Kéri a határozati javaslat támogatását.
Király

Csa ba

Németh A ngéla alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

szavazást kér.
428/201 7. (VL 1-t.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képvise l ő-te st ü l e t e
úgy dönt hogy a Városüzemeltetési. lntézménymüködtetési.
Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság jelentése alapján elfogadja a polgá rmestern ek
Tóth Im re az „É des-sava ny ú felújítá s" című 2/47-57/a/2 0 17. iktató számú interpelláci ójára
adott eredeti válaszát.
Felelős:

polgármester

H a tárid ő :
2017. június 14.
(.fogszabá(vi /1i11atkoztís: 281:!0 12. (l "fl. :!.; önkor111ány::a1i remlele155. §18))

(Szavazati arány: l 9 igen szavazat. 0 ellensza,·azat,
Dö11tésfl o:malban rés-:.tve11ifk s::áma: 20 f ii

1

tartózkodás)

Dii11tésbiil J;izárt önkormányzati kép visel ó. neve és ki:tírás indoka: Jegy-:.if jogs:abálysértésre wmatko::ó jel:ése: -

Németh A ngéla al po lgármester: Bejelenti. hogy 10 perc szünetet rende l

el.
S:::iinet !
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10. E l ő terj esztés az euró pa i béruniót célzó polgári kezdeményezés támoga tásá ról
(lkt.sz. 2/47- 1-U/201 7. sz. anyag)

Németh Angéla alpo lgármester: Megadja a szó t az

e l őte1jesztés

szóbeli

kiegészítésre.

Bodó M iklós képv i se l ő : A Jobbik Magyarországért Mozgalom hé t
európai un iós párttal karöltve po lgári kezdeményezést indított béruni ó tekintetében az Euró pai
Bizottság fe lé. Az e l ő te1j esztés taiialmazza. hogy az Európai Bizottság fog lalkozzon azzal a
problémával. hogy Magyarországon az á tlag munkaváll aló 30 százalékkal többet dolgozik,
negyed akkora fizetésért. mint Nyugat-Európában hasonló munkakörben dolgozó
álla mpolgár. Az Európai Bizottság a kezdeményezést befogadta. az aláírásgyüjtés
e lkezdődött .

Németh
ale lnökének adja meg a szót.

Angéla alpolgárn1ester: A

Jogi és Ügyrendi

Bizottság

Lehoczki Adám bizottsági alelnök : A Jogi és Ügyrend i Bizottság 5
elle nszavazat és 2 tartózkodás mell ett, nem javaso lta megtárgyalásra és elfogadásra az
e l őterj esztést.

Németh Angéla alpolgármester: Kérd ések következnek.
Lehoczki Ádám bizottsági alelnök: Ki dönti el, hogy egy vállalkozás
milyen bé rt ad az alkalmazottjának?
Vékás Sándor kép v i se l ő: Ki fogja állni a többletköltségeke t?
Németh Angéla alpo lgármester: Megállapítj a. hogy több kérdés nincs.
Megadja a szót válaszadásra .
Bodó Miklós képv i se lő : Az E urópai Uni ó nem ismeri az euró pai
né pszavazás foga lmát. ezért van polgári kezdeményezés. Az egy mill ió aláírás gyüjtése ne m
kerü l pénz be. A bérek re ndezése a vállalkozásokra hárul. Az e l őterjesztés egy foko zatos
fe lzárkóztatást javasol. Ezzel a kérdéssel fo g lalkozni kel 1. mert Magyarországon van az
Európai Un ió 20 legszegényebb régiój ábó l 4 régió . A nn yira ..j ó l teljesít az ország„. hogy a
G DP 1% -kal csökkent. Mi indokolja azt. hogy egy Nemzeti Bankos alap ítványnál a közpénz
elveszti közpénz jell egét? C ivil be ö ltözött Fideszesek hogyan kaphatnak 500 mill ió forintos
támogatást egy állam i cégtő l ? Menn yire jó stad io nokat építeni ebben a he lyzetbe n?
Németh Angéla al po lgármester: Hozzászó lások következnek.
Lehoczki Ádám bizottsági alelnö k: A választ nem tudj a elfogadn i. Egy
nem szoc ial ista országban nem a ko rmány dö nti e l a versenyszférában a béreket.
Vékás Sánd or képv i se l ő : Sajnálja. ho gy fen ti e lőte rj esztést a
közgazdász Bodó Mik lós képvise l ő nagy valószínüséggel felsőbb utas ításra tetj esztette e l ő .
A menn yiben a bére melések megvalósulnának Magyarországon. akkor az azonnal a
mun kahelyek tömeges megszünéséhez vezetne. me lyre vo lt példa Olaszországban.
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Az alacsony bérek az alacsony te rme l ékenységébő l adódnak. Úgy \·éli. hogy sem a
kapitalizmus. sem ped ig az Európai Unió eszméjével nem egyezik a fenti .. na iv és populista„
indín·ány.
Tóth Veronika ké pv isel ő :
em lehet elválasztani a közgazdasági
problémát a társada lmi problémátó l. Egyetért Bodó Miklós kép v i selő álta l elmo ndanak azon
részével. hogy me nn yi fe les leges beruházást va lósítanak meg az országban. A mi niszterelnök
a saját .. ho ldud varában„ m egvalósíto tta a béruniót. A közszférában. a kórházak ban és az
o ktatásban do lgozók bére szándékosan van alacsonyan tartva. A fo rinttal sokkal jo bban lehet
manipulálni. v al ósz ín ű ezé11 nem akmj ák bevezetni hazánkban az eurót. SzloYákiában miért
tudták bevezetni az e uró t? Olvasott egy tanulmányt arra vonatkozóan. hogy miért nem lehet
bevezetni M agya rországon az e uró t. M agyarországon szin te nincs termelés. csak
szol gáltatásbó l nem lehet megvalósítani ezeket az elképze léseket. A bérek fe lzárkóztatása
való ban nagyo n fo ntos lenne. Nem véletl en. hogy a DK programjában a fokozatosság e lve
szerepel. Az a cél, hogy m inden ágazatban növekedjenek a bérek .
Szilvágyi László képv i se lő : Lehoczki Ádám ké pv i selő hiányolja a
ko nkrétumokat. Javasolj a. hogy az vvwvv.ebeszamo lo.hu internetes oldalo n táj ékozódjon.
Példaké nt em líti M észáros Lő rinc cégét, aho l az oszta lékfelvéte l sokka l magasabb. mint az
alkalmazásban álló telj es do lgozói létszám bérkö ltsége. Len ne honnan fej leszteni a béreket.
E ltelt 25 év a rendszervá ltás óta. Úgy gondo lja. hogy tudatosan alacsonyan tartották a béreket.
Biztos abban, hogy a piac ki fo gj a kényszeríteni a béremeléseket. Az elm últ években csaknem
egy milli ó munkaképes magyar ember hagyta el az országot. A nettó munkabérek mintegy 20
százalékkal megemelked tek. M eg ke ll fi zetni a munkavá llaló kat. Azt gondolj a. hogy elvi
szinten támogatható az e l ő te1jesztés.
Lehoczki Ádám képv i se lő: dr. Lampenh Móni ka egykori állam titkára
esetében a béru nió megvalósult a kerületben.
Gy urkovics Miklós képv i se l ő: Jayaso lja A usztria és Magyarország
gazdaságtörténetének összehasonlítását az elmúlt 50-60 év vonatkozásában.
Né meth Angéla alpolgármester: A vitát Jezá1ja, megadja a szót
válaszadásra.
Bodó Miklós k épvise l ő: Jogos fe l vetésről van . a fokozatosság elvét
követve. ame ly nem unió elle nes. hi szen megkezd őd h etett a támogató aláí rásgyűj tés.
Né meth Angéla alpo lgá rmester: ismerteti a határozati javaslatot.
szavazást kér.

429/2017. (Vl.14.) ök. számú hatá rozat
Buda pest F őváros XV . kerület Rákospa lota. Pestúj hely. Újpa lota Önko rmányzatának
Képv i selő-testül ete nem fogadta el azt a javaslatot. hogy támogassa az „ Egyenlítsük ki az
EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!" című európai polgári
kezdeményezést.
(Szavazati arány: 2 igen szavazat, 9 ellensza,·azat. 8 tartózkodás)
Dö11téslio-:.(lf(l/ba11 r észrve1•(ik s-:.tíma: 19 fő
D ö11tésbó'/ kb írt ii11kor111á11y-:.mi kép vise/ó' n eve és kizárás i11dok(I: J egyzó'jogs-:_(lbálysértésre 1·011t1tkozó j el -:.ése: -
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-B0/2017. (Vl.1-L) ök. számú határoza t
Budapest Főváros XV. kerül e t R á kospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
Képvi se l ő-testü l e te nem fogadta el azt a javas latot. hogy hozzáj á ruljon a hhoz. hogy a
kezdeményezés Európai Bizottság ál tal i nyil vántartásba vétele során az E urópai
Parla mentben m egta rtott közmeghallgatáson a polgá ri bizottság képvisel ője á ltal
ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése.
(Szavazati a rány: 2 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 8 tartózkodás)
Döntéshozatalban részrvevó'k száma: 19/ő
kizárt önkormány zati k épviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó j elzése: Döntésb ől

28. El őterj esztés „Állíts uk meg Brüsszelt! "
(lkt. sz. 2/47- 145/2017. sz. anyag)
Németh Angéla alpo lgármeste r: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre.
Bodó MikJós képvi se l ő: A Fidesz álláspontja ismert mi gráns ügyben.
ugyanakkor kérdés. hogy a miniszterelnök. vagy minisztere né ző pontja va lós-e.
Németh Angéla alpolgármeste r: Megadja a szót a Jogi és Ügyrendi
Bizottság alelnö ké nek.
L ehoczki Ádám bizottsági alelnök: A Jogi és Ügy rendi Bizottság 5
ellenszavazattal, 2 ta nózkodás me ll ett ne m j avaso lta megtárgyalásra és elfogad ásra az
e lőte1j esztést.
Németh Angéla alpo lgármeste r: Megállapítja. hogy ké rdés n111cs.
észrevételek következnek.
Vékás Sándor

kép v i se l ő:

Vé leménye szerint az

e l őterjesztés

nem

tá mogatható.

Szilvágyi László képv i se l ő: Hasonló e l ő t e1jesztést már a Fidesz is
nyújtott be. Nem tartj a tá rgyalandónak a XV. kerü leti önkormányzat számára.
Németh Angéla alpolgármester: Laska Vero nika kerüle ti lakos j elezte
hozzászó lási szándékát. me l yrő l kéri a ké pv i se l ő- testül et szavazását.
Budapes1 Főváros
Képviselő-lestiilere

Xr kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormány::ct1ának
úgy dönt. hogy Laska Veronika kerületi lakosnak 3 percben szót ad.

(Szavazati a rány: 14 igen szavazat, 2 e llenszavazat. 1 tartózkodás)

Las ka Veron ika kerü leti lakos: Tudomása szerint 20 15. év óta
300.000.- euróé rt lehetett letelepedési kötvén yt vásárol ni és 20 16. augusztus 3 1-éig 39 15 fő
szám ára 12.299 darab kötvényt bocsáto ttak ki. M i lesz az így befolyt összeggel. mely adott
szemé lyekhez kerülhete tt? Az Európai Uni ótól forrás érkezett kerítésépítésre. plakát
kihelyezésre . A ke rítés véle ménye szerint a magyar embere knek ép ült. Remé li a kormány
bukását.
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dr. Pintér Gúbor al polgármester: Jelenleg a kerületért jobban aggód ik_

mint az ország egészéért.
Németh Angéla alpolgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot.

szarnzást kér.
-B 1/201 7. (Vl.1-L) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzatának
ne m fogadta el azt a javaslatot. hogy ne júruljon hozzá az Európai

Kép,· i se lő-testü lete

Unió által Magyarországra kötelezett menekültek - állandó és átmeneti ide ig
elhelyezéséhez a Budapest Főváros XV. kerület Rákospal ota. Pestújhe ly_
Önkormányzat 100%-os, valamint többségi tulajdonában álló intézm é nye iben .
(Szavazat i arány: 1 igen szavazat 13 ellenszavazat. 5 tartózkodás)

történő

-

Újpalota

Dö11tés/Jo:11talb1111 rés:tvevó'/; s:áma: ! 9jii
ki:rírt ö11kormrí11y:ati kép1·ise/ó' 11e 1•e és kia írús indoka: Jegy:1i jogs:abálysértésre 1•011atkozó jel:ése: Döllfésből

29. Előterjesztés tárgyalások kezdeményezésére a Kő rakás park 1-8. szám alatti
épület tulajdonjogának és működtetésének megszerzésére a funkció megtartása
mellett
(lkt. sz. 2/47- 148/20 17. sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: :'vk gadja a szót szóbeli kiegészítésre.

Victorné dr. Kovács Judit bizottsági el nök: J\ Szobabé r lők háza
korábban jól müködött. Az épül et fővárosi tulaj donban van é:s 2009. évben üze m el tető váltás
történt. A -+. és 5. l épcső h ázban átmeneti h <~léktalan szá ll ó került kialakításra. átköltözési
Jehetöséggel. A szakmai háttér bi ztosítására ígéretet tettek. Az épület - pál yázat útján megújult. É l ősködő rovarok és egyéb prob lémák is megje lentek. A kérd és hosszútávon
megoldatlan. Mego ldásként !'e l ve tődött. hogy a tulajdonjog megszerzése mellett az
üzeme ltetésben_ és a szoc iáli s háttér biztosításúban is váll aljon részt az önkormányzat akár
funkci ó megtartás me ll ett is. Korábban benyúj tott elő te 1jeszté s értel mében a Szobabé rl ők
házából k i kerülő lakó önkormányzati bérlakáshoz jutása. il let\·e bérl akásból kil ako ltatásra
Yaro lakó Szobabé rl ő k házában tö rt é nő elhe lyezése merü lt fel. melyet nem tan
támogathatónak_ tö bbek között azé rt men a családok el helyezése nem lenne mego ldható. A
Szo babér l ő k házában lakók egy része már jelenl eg is részesül valami lyen önkorm ányzati
támogatá ban.
Né meth Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
Agárdi Júnos kép\'ise l ő : J\z ügyben 2009. évben tartott förumon
Ferenc és dr. Varga Szilvia ügyvédek ugyanazon sze mélyek_ akik jelen
,-annak a kép,· i se l ő-te stü l et ülésén?

j e l e nl évő

dr.

H őrich

Né meth Angéla alpolgármester: A Szobabérlök házának üzemeltetése

mennyibe kerü l jelenleg és menn yibe kerülne. ha az önkormányzat linanszírozná? J\z
Aporháza utca i ingatlan müködtetése é,·es szinten 20 millió forintba kerül. Ké rd éseket lezá1ja.
megadja a szót válaszadásra.
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Victorné dr. Kovács .Judit bizottság i e lnök: Je lenleg a l e hc rősége kke l
tisztában
lenni. A villanyhál ózat cseréje elkezdő d ött. ugyanakko r
energ i ac sö kkentő beruházások nem voltak. A no rmatív támogatás mé rtéke is meghatározó
lehetne.

szere tnének

Németh Angéla a lpolgármester: Hozzászólások kö\·etkeznek.
Tóth Veronika képv ise l ő: Valamilyen mego ldást mindenképpen találni
kell. Egyes lakókkal nem tudnak mit kezdeni. mel lyel kapcso latban fel ve tőd ik a szociá li s
fogla lkozások hiánya. A körülmények e llenére is a Szo babérlő k házába nehéz bekerülni.
váró lista van. A köz pon tosítás azt eredményezi, hogy nincs egy adott fe lad athoz fe l e l ős
re ndelve.
Szilvágyi László kép v i se lő: Korábban. mint a szoc iá lis bizottság tagja
részt Yett a he lyszínen egy megbeszé lésen. Az ott e lha ngzottak ból semmi nem valós ult meg,
me lyre n inc s az ö nko rmányzatna k ráhatása. A fő város n a k a ké rdés megoldására nincs
szisztémáj a. A ko rábbi elő te1j esztést azért nem tá mogatta. me rt a főváros egy ik o ldalról kér.
míg a másik o lda lról nem ad semmit.
Victorné dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Reméli. hogy az Északpesti kórház te rü leté n kialakításra ke rülhet egy úgynevezett fecske ház. ugyanakko r a
Szobabé rl ők házának egy részében kia lakíthatóvá lehe t tenni ugyanezt. számos csoport
részére. fi gyele mmel a jelenlegi lakókra is. Idéz a j e lenlegi ü ze m e ltető leve l ébő l.
Hajdu László polgármeste r: A j e lenl egi á ll apot ne m tükrözi az eredeti
szándékot. A re ndszerváltáskor a vagyoná tadás vitájako r a házat ne m kaphatta meg a ke rület.
Ko rábban a lakáshoz va ló jutás törvé nyileg kö te l ező volt. A fő vá ro s az egész házat szerette
Yol na hajlé ktal an szállóvá minős íteni. Az ügyben három lakossági fó rum is vo lt. Az álla mi
norrnatÍ\'a a ház működtetésé nek 40 százalékát fedezi. A BM SzKT é lé n új igazgató van. ak ive l
már tö bbször is egyeztetett. Az ügy ben \·a lóban lé pni kell.
dr. H ő rich Ferenc ügyvéd: A korábbi tárgyaláso kon - aján lássa l.
egyed i megbízás keretében - az önkormányzat é rdeke it ké pv iselve Yette k részt.
Szilvágy i Liszló képv i se lő: Hasznos le het a tárgya lások sorá n a
k é pvi se l ő -tes tül e t felhatalmazása. Ez a ··probléma„ Újpa lota köze pén helyezkedik e l.
Németh Angéla a lpolgármester: A mú lt hav i kép v i se l ő - testüle ti ü lésre
készü lt egy e l őte 1j esztés . ame lyet a Fidesz- LMP- MSZ P .. giga koalíció .. nem veti napire ndre.
Victorné dr . Kovács Judit aiTa a kép vi se l ő-testül eti ülésre is be nyújtotta kezdeményezését.
hogy polgárn1este r tá rgyaljon a Fővárossa l a nna k é rdekében. hogy e nne k az é pületne k a
tulajdonjogát és üzemel te tését a ke rü le t megszerezze. Az e l ő te1jesztés t nem vették nap irendre.
Személy szerint azt a kezdeményezést tá mogatja. hogy a szobabé rl ők házában é l ők közü l
évente ké t szemé lyt vagy két házastá rsat juttassanak ön kormányzati bérlakáshoz a kerü letben.
Így a \'áról istáró l bekerü lhe tné ne k olyano k. akik önáll ó a lbérle te t ne m tud na k fe nntarta ni. Jó
lenne. ha ebbe n az e lképze lésbe n a Főváros is partner lenne. Gyuris Tamás. a ház gondnoka
jóváhag;.1a az e rre vonatkozó megálla podás tervezetet. A késő b b i ek ben le het tárgyalni az
üzemeltetés á tvételérő l is. To\'á bbi hozzászó lás következik.

Sz ilvúgy i Lúszló ké p\ · i selő. !\ baloldalon gyakran problémát okoz. ha

nem egyfo rmán gondo lkod ik vel ük . ·ern javaso lja.
mert úgy gondo lj a hátrányos a kerületnek.

valaki

hogy

sza\'azzanak az

előte 1j csztés ről.

V ictorn é dr. Kovács Judit bizottsági elnök: Nem jelent mego ldást. ha
az önkormányzati bérlakást fe nntartani képte leneket az a lbé rl ők házában helyezik el.
Amennyiben az a lbé rlő k házában sem tud fizetn i a bé rlő . abban az esetben fe lszól ítás után a
kö \·e tkező hónapban utcára kerülhet. A nyugdíjasok. valamin t a kisgyerekes családok
helyzetét sem lehet mego ld ani az a lbérl ő k házában. Jelenl eg is a polgármester
méltányosságából max imálisan adható 300.000.- forintos segély igénybevételéve l be tud
kerül ni a szobabérlők házába. Ne m ért egyet azzal. hogy az a l bé rl ő k házából való k ik e rü lésrő l
az intézmény vezetőj e döntsön. akiben nem bíznak meg az ott lakók. Ez a megállapodás nem
oldaná meg a valódi problémát.
ké pv i sel ő :

em érti a két uto lsó álláspontot. Az adódó
l e h e tőséggel élni kell. A két dolog nem fü gg össze és nem zá1j a ki egymást. A két elhelyezés i
le h etőség mellett. miért ne lehetne kérvényezni a tul ajdonjog átvéte lét is?
Tóth Veronika

Németh A ngé la alpolgármester: Ügyrendi hozzászólásra Szilvágyi

László

képvisel ő n ek

adj a mega szót.
Szilvágyi László

tervezetet. mely az e lőző
probléma értelmezésében.

képv i se l ő:

képvi se l ő - testü leti

El ke ll olvasni azt a megáll apodás
ülésen le lett véve n ap i re n d ről. Segí teni fog a

V ictorné dr. Kovács .Judit bizottság i elnök: Az el utasítás megértését
nagyban segít i. ha valaki 21.00 órakor. csó tányirtás után bemegy a szo babér l ő k házába. A
hav i fogadó órákon csípéssel tel i sze mélyek jelennek meg. akiknek iratai k közül gyakran ágyi
poloska mászik ki. Nem fi zetés esetén a szo babé rl ők házábó l \'alóban egyik-napról a más ikra
utcára lehet kerülni ..lakótársakkal egyiit(-_

alpolgá1mestcr: Megállap ítja. ho!lv
hozzászó lás nincs. a vitát lezá1ja. Ismertet i a határozati javaslatot. szm·azást kér.
Németh

A ngé la

további

-B2/2017. (Vl.1-L) ö k. szá mú határozat

Budapest F őv áros XV. kerület Rákospalota. Pestúj hely. Új palota Önkormányzatának
Képv i se l ő -testüle te fe lké ri a polgá rmestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a fu nkc ió
és a fe ladat megtartása mellett az 115 7 Budapest, Kőrakás park 1-8. szá mú épüle t
tulajdonjogának, va lamint
Fe lel ős:
Határidő:

működte tésének

me gszerzése érdekében.

polgármester
20 17. szeptember 1.

(.Jogsza bál y i hi va tkozás : 101 1. r!1·i C L'(\".\"!X. rö1Tény 13.§ (! ;;

(Szavazati arány: 17 igen szavazat. 0 ellenszavazat. 3 tartózkodás)
Dö111éslur:;atalba11 rés-:, tvevők s:áma: 20 jő'
Dö111ésbó"/ kizárt ö11kor111rí11y :111i képvise/ó' neve és
Jegy:-. ő j11gs:aluíz)'.1'értésre 1·011atkozó j elzése: -

ki~.rí rás
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i11dok11: -

-B3/2017. (Y l.1 -t) ök. szá mú hatá rozat

Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota. Pestúj hel y. Újpalota Önkormányzatának
K épv i se l ő -testü le te felkéri a polg:frmestert, hogy tájékoztassa a ké pv ise l ő-testül etet a
lefolyt atott t<\ rgyalásokról, Yalamint az 11 57 Budapest. Kőra k ás pa rk 1-8. számú épület
tu lajdonj ogának. \·a]am int müködterésének megszerzésével kapcsolatos leh etőségekrő l.
Felelős:
polgárm ester
Határid ő:
20 17. október 3 1.
(J ogszabályi hi va tk ozás: lO 11. éi·i CLX\.XJ.\'. 1ürvé11.'" 13. \ (/ JJ

(Szavazati arány: 17 igen szavazat. 0 ellenszavazat. 3 tartózkodás)
Dö11tésÍIOZ(Jf(Jlb(JJ1 rés:tvev(jk .~:fÍm(I : 20 jő'
Diintésbfjl ki-;,tírt ii11kor111IÍ11y:11ti k ép viselő neve és kbírrís indoka: Jegy:ő jogs:(lbálysértésre von(ltkozó j el zése: -

30. E l ő te rj esz tés a XV. kerü letben tevékenykedő peda gógusok részére adományozott
hű s égjutalom visszaállításáról
(lkt. sz. 2/47- 1~ 9/20 1 7 . sz. anyag)
Németh Angéla alpolgármester: Megadja a szót az elötc1jesztés szóbeli

ki egészí résre.
Gy urkoYics Miklós k épv i se l ő : A po lgármester elöte1jesztésére a
köze lmú ltban megszüntetésre került a hüségj uta lom, mely a kerületben dolgozó
pedagógusokat kedvező t l e nül érintette. A kerületben dol gozó pedagógusok nem én ik. hogy
miért szüntették meg a számukra j el e ntős j uttatást. Korábban évente 15-20 fö pedagógus
részesülhetett ebben a j uttatásban. Méltányos lenne a hüségj utal mat visszaállítani. Kéri. hogy
a po lgármester szeptember 5-ei k épv i se l ő-testül e ti ülésre készíttesse elő az en e vonatkozó
rende 1cl-tervezetet.
Né meth Angéla alpolgármester: Kérdések következnek.
Tóth Ver on ika képvise l ő: Mibő l gondo lj a. hogy 1lajdu László
polgárm ester szüntette meg a pedagógusok részére adományozott hüségj utalmat?
Szilvágyi Lá szló k épv i se l ő: Gyurkovics Mik lós ké pv i se lő tud olyan
lobbi tevékenységrő l. amell ye l László Tamás országgyülés i képv i selő megpróbálta elérni a
KLIK-nél hogy ezt a juttatást visszaállítsák? Egyeztettek László Tamás országgyül ési
képv i se l ővel? A pedagógusok hüségjutalmára fo rdított összegből további két j e l e n tős tervet
lehetne készíttetni.
Németh Angéla alpolgármester Tovúbbi kérdés nincs. megadja a szót
az elöteijesztönek válaszadásra.
Gy urkovics Miklós ké pv i sel ő: Azt gondo lja. hogy errő l a komo ly
e l őte1jesztésrő l Szih·ágyi László kép v i se lőnek nem i ll e ndő vicce l őd ni e . Tóth Veronika
ké pY i se l ő hozzászó lására reagá lva megjegyzi. hogy nem azt mondta. hogy a polgármester
szüntette meg. Azt mondta. hogy polgármester e l ő terjesztése kapcsán vonta \·issza a
képvisel ő- testület a hüségj utalm at. Kéri a képv i se l ő- tes tü l et támogatását.

Németh Angéla alpolgármester: Gyurkov ic s Mikl ós képvi se l ő nem vett
részt az idei költségvetés egyeztetésén. amikor dr. Balázs Zol tá n alpo lgárm este r ja,·asolta.
hogy e bben az é, ·ben szüntessék meg a hüségj utalmat a pedagógusok részére . Ebben az évben
ne kerüljenek kifizetésre a Közneve lésért Oklevelekhez tartozó összegek . 20 13-ban a KLIK
átvette az iskolák fenn tartását. de a működtetés még a kerü lethez tartozott. Ekko r a juttatási
szabályzatban szerepelt a hüségjutalom. A fe nt vázo lt visszásságok megszünte tése mi att
javaso lta László Tamás. akko ri polgármester a Köznevelésért Ok le velet mega lapítani. Maj d
dr. Balázs Zo ltán alpo lgám1ester 20 16. év elejé n töb bször javaso lta a Köznevelésé11 Ok levél
megszüntetését tek intene! a rra. hogy csak az iskolák tulajdonj oga tanozik a kerü le thez. Hajdu
László po lgármester mindent megtett annak érde kébe n, hogy a kö ltségvetésbe bekerülj ö n a
pedagógusok részére adományozható hű ségjutalom . Támogatja az e l őte 1jesztést. Sok o lyan
pedagógus van . aki 40 éve dolgozik a kerületbe n. M i lesz azokkal a pedagógusokkal, a kik
ebben az évben nem kapták meg a hüségjutalmat? Hozzászólások következne k.
Szilvágyi L~1szló k épviselő: A KLIK-et a Fidesz hozta létre és a Fid esz
szünte tte meg a pedagó gusok hüségj utalmát is. Támogatja az elö te1j esztést.
Király Csaba képvise l ő: Támogatja az e lö te1jesztést. A pedagógusok
20 13-i g j ó l müködött ennek megszüntetését nem Hajdu László polgármeste r
kezdeményezte. Javasolj a. hogy a rendelet módosításába kerülj ön bele az .. Év Rendő re·· cím
megalapítása. melyet a Közbizto nság i Ko ncepció elkészítésekor javaso ltak.
hűségju tal ma

Tóth Veronika k épv ise l ő: Gyurkovics Miklós ké pv i se l ő álta l
elmondott kezdem ényezést László Tamás országgyül és i képvi se l ő népszerüségé nek növe lése
é rdekében az XV. M éd iában már ismertette . A hüségjutalo m visszaáll ítására való ban szükség
van. A pro bléma a csúszta tásokbó l adód ik. hogy ki és m ién szüntette meg a pedagógusok
hüségj utal má t? Javasolja. hogy a jövőben ne csak a pedagógusok kapjanak hüségj utalmat.
hanem te1jesszék ki a tö bbi közalkalmazottra is. A KLTK mit szól ahhoz. hogy a
pedagóguso kat az ö nko rmányzat kiti.inteti? El őfo rdu lt o lyan ese t. amikor az iskolaigazgatók
az önkormányzati egyeztetése k.re nem me rtek elj ö nni. Manapság má r az Intézmé nyi T anácsba
sem hívj ák meg a képvi se lőket. Idéz a 2 01 7. június 13-i MT I által kiadott hí rekbő l. me l ybő l
kiderül, hogy a Magya r Kormány nagymérték ben megemeli a Kárpáta ljai magyar
pedagóguso k juttatását.
em kívánja isme1tetni. hogy mil yen visszhangj a van ennek az
in tézkedésnek. Támogatja a ped agógusok hüségj utalmának visszaáll ítását. d e nem úgy. hogy
mások szerezzene k be l ő le né pszerüséget.
<lr. Pintér Gábor alpo lgám1ester: Megköszöni. hogy Tóth Veroni ka
ké pviselő felo lvasta a Magya r Kormány intézkedésé t. mely egy fontos lépés annak é rde ké ben.
hogy ne hagyják elveszni a határon túli magyarság o ktatásá t. Más a ped agógusok helyzete
Budapesten és más Kárpátalján. ahol nehézségekbe ütközik a magyar isko lá k gyerekekkel
val ó fe ltö ltése. Az elö te1j esztés egyé rte lmű. minde nki eldön theti. hogy támogatj a-e
szavazatával.
Németh Angéla alpo lgármeste r: M egá llapítja. hogy további észrevétel
nincs. a , ·itát lezárj a. Megadja a szót válaszadásra.
Gyurkov ics Miklós képvi se l ő: A hozzászó lásokból kiderü l. hogy az
támogatj á k a kép v i selők . csak az elő te 1j eszt ö „nem szimpatikus„ . A DK-s
ké pvi se l ő az előte1j esztést felhasználja a határo n túli magyarok és a magyarország i magyarok
sze mbeá ll ítására.
e lő te 1jesztés t
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Ebben talán Gyurcsány Ferencnek is volt némi szerepe, tekintettel a 2004. december 5-i
népszavazásra . Pontosítj a e l őző állítását. miszerint po lgármesteri e l őterjesztésre a képvi se l ő
testület szüntette meg a pedagógusok hüségjutalrnát. em tudja megcáfo lni Németh Angéla
alpolgármester által ismertetett dr. Ba lázs Zoltán alpolgá1mester álláspontj át. A KLIK,
helyesen Klebelsberg Központ meg tudja magyarázni, hogy miért nem tudj ák kifizetni a
hüségj utalmat. Tö bbek között a Kl ebelsberg Központ a közelmúltban 50%-kal megemelte a
pedagógusok munkabérét, bevezetésre került a tanári é letpálya modell, a tartkönyvtámogatás.
Javasolja. hogy a diákok tanulmányi ösztöndíjrendszerének támogatása mellett az
önkormányzat támogassa a kerületben dolgozó pedagógusokat is a hűségj utal om
visszaál1ításával.
Németh Angéla alpolgármester: Javasolj a. hogy amennyiben fenti
e l őte1j esztés e lfogadásra kerül, abban az esetben Gyurkovics Miklós képviselő vegyen részt a
következő Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumon, ahol dr. Balázs Z oltán alpolgármester
ismerteti a Juttatási Szabályzat módosítását. Ismerteti a határozati j avas latot, szavazást kér.
434/2017. (Vl.14.) ök. szá mú határozat

Budapest Főváro s XV. kerül et Rákospalota, Pestújhe ly, Újpalota Önkmmányzatának
Képviselő -testülete felkéri a polgármestert, hogy a XV. kerületben tevékenykedő
pedagógusok bűségjutalmáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést a
20 17. évi szeptember 5-ei képviselő-testüle ti ülésre terjessze elő.
Felelős:
polgármester
Határidő:
20 17. június 14. (határozat elfogadására)
201 7. auguszn1s 24. (a rendelet-tervezet e l őte 1jesztésé n e k kikül dése)
(Jogszabályi hi vatkozás: 20 11. évi CLX.XXL'<. !örvény)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)
Dö11tésltozatalba11 résztvevők suíma: 20 Jó'
Döntésbifl kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás iudoka: Jegy:ó)ogszabálysérrésre vouatkozó j elzése: -

Németh Angéla alpolgármester: Beje lenti , hogy a képv i se l ő-testül et
rendkívüli ülése 20 17. július 4-én, kedden reggel 8.00 órakor kezdőd ik . Köszöni a részvételt.
a képvise l ő-testület ülését bezá1ja.

K.m.f.
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