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Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata

KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
www.bpxv.hu

XV. KERÜLET

Az. ülés száma:
2/26-7/2020.
Az. ülés időpontja :
2020 . augusztus 31 .

RÁKOSPALOTA• PE<iTÚJHtL Y • JPALOTA

JEGYZŐKÖNYV

készült a bizottság 2020. augusztus 31-én
17.30 órakor kezdődő
nyilvános üléséről

Az ülés helve:

Polgármesteri Hivatal (Bp. XV. , Bocskai u. 1-3.)
C. épület, Díszterem

Meghívottak:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselői , tisztségvi selői ,
a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, a Budapest
Főváros Kormányhivatala vezetői , a Kormányhivatal kerületi hivatalának
vezetője, Tankerületi igazgató, többcélú intézmények vezetői , általános
iskolák, óvodák, gazdasági társaságok, egyéb XV. kerületi intézmények,
alapítványok, egyházak és nemzetiségi önkormányzatok vezetői.

Jelen vannak:

A jelenléti ív szerint

***
Szilvágyi László bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket és a
Bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot az alábbiak szerint:
Képviselő-testületi előterjesztések:

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:
1.
Előterjesztés a Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím és a Budapest XV. kerület 1956.
október 23. Díj adományozásáról (lkt.sz. 2/21 -112/2020. sz. anyag)
Nyilvános ülés
2.
Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről (lkt.sz.: 2/21 -121 /2020.
sz. anyag)
3.
Előterjesztés
útfelújításokkal
kapcsolatos
előzetes
kötelezettségvállalásról
(lkt.sz.: 2/21-122/2020. sz. anyag)
Bizottsági, saját hatáskörű előterjesztések:
Nyilvános ülés
4.
Előterjesztés a Kerületfejlesztési Bizottság 2020. II. félévi munkatervére (lkt.sz. 2/277/2020. sz. anyag)
5.
Előterjesztés fás szárú növények telepítési helyszíneinek kijelöléséről(lkt.sz . 2/2733/2020. sz. anyag)
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a 2020. évi lakossági önerős járdafelújítási pályázatok bírálásáról (lkt.sz.
2/27-34/2020. sz. anyag)
7.
Előterjesztés a 2020. évi önerős lakossági csapadékvíz gyűjtő program keretében
beérkezett pályázatok elbírálásáról (lkt.sz. 2/27-37/2020. sz. anyag)
8.
Előterjesztés a 2020. évi önerős lakossági komposztálási program keretében beérkezett
pályázatok elbírálásáról (lkt.sz. 2/27-35/2020. sz. anyag)
9.
Előterjesztés a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő
támogatására kiírt 2020. évi pályázat résztvevőinek támogatásáról (lkt.sz. 2/27-36/2020.
sz. anyag)
Egyebek

6.

Előterjesztés

Szilvágyi László bizottsági elnök: A napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nincs. Szavazást kér a javasolt napirend elfogadására.
Kerületfejlesztési Bizottság 42/2020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság elfogadja az
tárgyalási sorrendjét.
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

előterjesztett

napirendi pontokat és azok

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

E 1fog a d ott n a p i re n d:
Képviselő-testületi előterjesztések:

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

1.

Előterjesztés a Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím és a Budapest XV.
kerület 1956. október 23. Díj adományozásáról
(lkt.sz. 2/21 -112/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Nábrádi Pálné osztályvezető

Nyilvános ülés
2.

Előterjesztés a Palota Liget telepítési tanulmánytervéről
(lkt.sz.: 2/21 -121/2020. sz. anyag)
Előterjesztő :
Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Sipos Gábor főépítész

3.

Előterjesztés

útfelújításokkal kapcsolatos előzetes
(lkt.sz. : 2/21-122/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó :
Benedekné Bagyinszki Márta
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kötelezettségvállalásról

L

Bizottsági, saját hatáskörű
Nyilvános ülés
4.

előterjesztés:

Előterjesztés

a Kerületfejlesztési Bizottság 2020. II. félévi munkatervére
(lkt.sz. 2/27-7/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Szilvágyi László elnök
Előadó:
Szilvágyi László elnök

5.

Előterjesztés

6.

Előterjesztés

fás szárú növények telepítési helyszíneinek
(lkt.sz. 2/27-33/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető

kijelöléséről

a 2020. évi lakossági önerős járdafelújítási pályázatok bírálásáról
(lkt.sz. 2/27-34/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető

7.

a 2020. évi önerős lakossági csapadékvíz gyűjtő program keretében
beérkezett pályázatok elbírálásáról
(lkt.sz. 2/27-37/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető

8.

Előterjesztés a 2020. évi önerős lakossági komposztálási program keretében
beérkezett pályázatok elbírálásáról
(lkt.sz. 2/27-35/2020. sz. anyag)
Előterjesztő:
Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető

9.

Előterjesztés

Előterjesztés a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának
támogatására kiírt 2020. évi pályázat résztvevőinek támogatásáról
(lkt.sz. 2/27-36/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Cserdiné Németh Angéla polgármester
Előadó:
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető

visszatérítendő

Egyebek

***

~
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(A Kerületfejlesztési Bizottság az 1. napirendi pontról zárt ülésen tárgyalt, így a 4312020.
(V/11.31.) sz. határozatát zárt ülésen hozta.)

2.

Előterjesztés

a Palota Liget telepítési
(lkt.sz.: 2/21-121 /2020. sz. anyag)

tanulmánytervéről

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Sipos Gábor főépítésznek.
Sípos Gábor főépítész: Az előterjesztés elkészült a Képviselő-testület
2020. március 3-i ülésére, azonban nem került napirendre. 2020. május végén a fejlesztőkkel
történtek egyeztetések, előtérbe helyezve a közlekedésfejlesztés tekintetében várható
változásokat. A Külső Fóti út tengelyének a terheltsége további problémákat vet fel. Az első
300 lakás felépítése után jelzőlámpás csomópontok kiépítése szükséges. Kiegészítésre
kerültek az előterjesztés határozati javaslatai a településrendezési szerződés változásainak
tekintetében. A KÉSZ közműépítési feltételrendszere szigorúbbá vált. A Mogyoród útja
csomópont fejlesztésében való szerepvállalás szükséges a Hivatal részéről. Az átalakulóban
lévő tulajdonviszonyok, illetve a főgyűjtő építése az előterjesztés fő indoka.
Szílvágyi László bizottsági elnök: A 3. számú határozati javaslat
tartalmazza a településrendezési szerződés kötelező elemeit, melyeket a szerződő fél
elfogadott. Jelenleg nem lehet tudni, hogy az Olajgyárra vonatkozó, vagy a jelenlegi projekt
megvalósulása várható-e előbb . A szerződéseket úgy kell megkötni, hogy az lndotek Group
cég motiválva legyen legalább az egyik projekt befejezésére. Kérdésekre, hozzászólásokra ad
szót.
Bakos
Mária
Magdolna
képviselő :
Várható
a
területen
tömegközlekedés? Az alapintézményi övezetben az új tulajdonosok elképzeléseiről lehet tudni
valamit?
Sípos Gábor főépítész : Tömegközlekedés jelenleg is van, azonban át
kell majd tervezni a BKV járatokat. A TSZT-n szó esett arról, hogy a 12-es villamos vonala
legyen meghosszabbítva, a végállomása pedig az M3-nál legyen. Erre válasz azonban még
nem érkezett. Az alapintézményi övezet tekintetében szintén településrendezési előterjesztés
várható, ugyanis bölcsődéket, óvodákat és iskolákat nem szeretnének, azonban a
hozzájárulást nem vetették el.
Moór Árpád bizottsági tag : Fenntartásai vannak az előterjesztéssel

kapcsolatban.
Szilvágyi László bizottsági elnök: További kérdés,
hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, melyről szavazást kér.

észrevétel,

r-'.
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Kerületfejlesztési Bizottság 44/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek a „ Palota Liget telepítési tanulmánytervéről " című 2/21-121 /2020. iktatószámú
előterjesztést és az abban foglalt határozati javaslatokat.
Felelős:
polgármester
Határidő:
2020. szeptember 8. képviselő-testületi ülés
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

3. Elö~erjesztés útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról
(lkt.sz.: 2/21-122, 122/a/2020. sz. anyag)
Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezetőnek.
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : A kiegészítő
előterjesztésben
szerepel a Kolozsvár utcai piac lámpás kereszteződéseinél lévő
parkolóhelyek hiányának megoldása.
Moór Árpád bizottsági tag : Az érintett önkormányzati képviselőkkel
történt egyeztetés? Egyetértésüket adták?
Tóth Imre alpolgármester: Első körben minden érintettel egyeztettek, a
második körös egyeztetésre nemsokára, a frakció ülésén kerül sor.
Lukács Gergely képviselő : ö az egyik érintett képviselő , a Kemény
István utcai útfelújítás tekintetében . Az előterjesztéssel kapcsolatban elindított egy projektet a
lakossági fórumon , ahol egyeztetett az érintett lakókkal a felúj ításról, majd tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az idei évi költségvetésben betervezésre került az őket is érintő útfelújítás.
A lakossági fórumon jelen volt Cserdiné Németh Angéla polgármester is. Erre a képviselő
testületi ülésen is fel kívánja hívni a fig yelmet.
Szilvágyi László bizottsági elnök: Javasolja, hogy a bizottság
megtárgyalásra javasolja az előterjesztést a Képviselő-testület részére. Kéri a bizottság
szavazatát.

(~
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Kerületfejlesztési Bizottság 45/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalásra javasolja a Képvisel ő-testületnek az
„ útfelújításokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról" cím ű 2/21-122/2020.
iktatószámú előterj esztést. A 122/a/2020. sz. kiegészítő előterjesztés figyelembe vételével.
Felelős :
polgármester
Határidő:
2020. szeptember 8. képviselő-testületi ülés
(Szavazati arány: 5 igen szavazat, O ellenszavazat, 1 tartózkodás)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

4.

Előterjesztés

a Kerületfej lesztési Bizottság 2020. II. félévi munkatervére
(lkt.sz. 2/27-38/2020. sz. anyag)

Szilvágyi László bizottsági elnök: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy
Siklósiné Patai Edit, a Budapest Bizottság tagja a Képvi selő-testü let II. félévi munkatervéhez
nyújtott be módosító javaslatokat, melyek a gazdasági programhoz kerülnek csatolásra
javaslati listaként. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati
javaslatot, melyrő l szavazást kér.
Kerületfejlesztési Bizottság 46/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság a 2/27-38/2020. iktatószámú előte rjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja 2020. II . félévi munkatervét.
Felelős:
Szilvágyi László bizottsági elnök
Határidő:
folyamatos
(Jogszabályi hivatkozás : 2812012. (V/1.2.) önkormányzati rendelet 69. § (1))
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

5.

Előterjesztés

fás szárú növények telepítési helyszíneinek
(lkt.sz. 2/27-33/2020. sz. anyag)

kijelöléséről

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Benedekné Bagyinszki Márta főosztá lyvezetőnek .
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : Nem kíván szóbeli
kieg észítést tenni , az előterj esztés minden információt részletesen tartalmaz.
Bakos Mária Magdolna képviselő: Megköszöni, hogy a Molnár Viktor
és a Révész utca bekerült a helyszínek közé . Továbbra is fenntartja ajánlatát, szívesen segít a
helyszín ek feltérképezésében.

/~
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Lukács Gergely
alapján kerültek összeválogatásra?

képviselő :

A lista írásakor a fásszárú növények mi

Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető: A lista vegyes
szempontok alapján készült. Az egyik és legfontosabb a beteg fák , illetve a kivágott fák
pótlása. Az új fák nem mindig a kivágott fa helyére kerülnek vissza. A másik fontos szempont
a RÉPSZOLG Zrt. kertészetével történő egyeztetés.
Makai Ferenc bizottsági tag : Az Árendás közben az elmúlt évben sok fa
kivágásra került, azonban ezek egyike sem lett pótolva. Várható új fák ültetése ezen a
területen?
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető :
folytatódik a fapótlás, azonban a fák ültetését ritkábbra kell tervezni.

Jövő

év tavaszán

Liszkai Levente bizottsági tag : A facsemeték beszerzése saját forrásból
történik?
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : A Kovácsi Kálmán téri
faiskolában vannak facsemeték melyek kiültetésre alkalmasak. A RÉPSZOLG Zrt. ezeket is
felhasználja, azonban a nagy részét be kell szerezni , mert a faiskolában nem minden fa van
kiültetési állapotban.
Liszkai Levente bizottsági tag : Tudomása szerint a Kovácsi Kálmán téri
faiskolában több alkalmas fa is rendelkezésre áll.
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : A Kovács Kálmán téri
faiskolában nagyon sok kiültetésre alkalmatlan faegyed található, ezzel kapcsolatos szakértői
vélemények születtek. Így sajnos, nem fedik azt a számot, amit ki szeretnének ültetni. Ezen
kívül a kiültetés helyszíne is nagyon fontos szempont.
Szilvágyi László bizottsági elnök: További kérdés,
hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, melyről szavazást kér.

észrevétel,

Kerületfejlesztési Bizottság 47/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi őszi faültetési program keretében a
2/27-33/2020. iktatószámú
előterjesztés
mellékletében
rögzített
növénytelepítési
helyszíneket elfogadja.
Felelős :
Szilvágyi László bizottsági elnök
Határidő:
2020. szeptember 30.
(Jogszabályi hivatkozás: 2812012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklet IV
részének a 1. 3. pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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Előterjesztés a 2020. évi lakossági
{lkt.sz. 2/27-34/2020. sz. anyag)

önerős

járdafelújítási pályázatok bírálásáról

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezetőnek.
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : Nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni , az előterjesztés minden információt részletesen tartalmaz.
Lukács Gergely képviselő: Megköszöni, hogy ez a pályázat meg lett
hirdetve, mivel rengeteg pályázó volt még az ő közvetlen környezetéből is. Vannak olyan XV.
kerületi járdaszakaszok, amik a Főváros, vagy pedig a MÁV tulajdonában vannak, így ezekre
nem érvényes a pályázat. A jövőben lehetne arra megoldást találni, hogy az ott élő lakosok
számára is elérhető legyen a pályázat?
Pálmai Attila képviselő : Kiegészítő határozati javaslata: A bizottság
kérje fel a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a fővárossal, MÁV-val és egyéb
szervezetekkel, valamint indítson egyeztetést az egységes kerületi kezelésbevételről azoknak
a közterületeknek az esetében, ahol a tulajdoni-kezelési viszonyok rendezetlenek vagy vegyes
kezelésben vannak.
Szilvágyi László bizottsági elnök: Megállapítja, hogy a napirendi
ponthoz további kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti az előterjesztés szerinti
határozati javaslatokat. Szavazást kér a kiegészítő határozati javaslatról, majd az eredeti
határozati javaslatokról.
Kerületfejlesztési Bizottság 48/2020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság elfogadja a kiegészítő javaslatot mely szerint; felkéri a
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a fővárossal , MÁV-val és egyéb szervezetekkel,
valamint indítson egyeztetést az egységes kerületi kezelésbevételről azoknak a
közterületeknek az esetében, ahol a tulajdoni-kezelési viszonyok rendezetlenek vagy vegyes
kezelésben vannak.
Felelős:
polgármester
Határidő:
augusztus 31 . (elfogadásra)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 5.
pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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Kerületfejlesztési Bizottság 49/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi költségvetésben az önerős
járdafelújítási pályázat lebonyolítására elkülönített nettó 80 millió Ft keret terhére a
2/27-34/2020. iktatószámú előterjesztés 1. mellékletében felsorolt szakaszok kerüljenek
felújításra. Felkéri a polgármestert a pályázók értesítésére és az önrész befizetéséhez
szükséges készpénz-átutalási megbízások kiküldésére.
Felelős:
polgármester
Határidő:
szeptember 15. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (//. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 5.
pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Kerületfejlesztési Bizottság 5012020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2/27-34/2020.
iktatószámú előterjesztés 2. mellékletében szereplő járdaszakaszok felújítását pályázaton
kívül, a 2020. évi költségvetésben általános járdafelújítási címen biztosított nettó 15 millió Ft
keret terhére végeztesse el, tekintettel arra, hogy ezek állapota indokolttá teszi priorizált
járdaszakaszként a mielőbbi felújítást. Felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről
tájékoztassa az érintett szakaszok pályázóit, valamint intézkedjen az érintett járdafelújítások
teljesítéséről , legkésőbb 2020. december 15-ig.
Felelős:
polgármester
Határidő:
szeptember 30. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (//. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 5.
pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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Kerületfejlesztési Bizottság 51/2020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2/27-34/2020. iktatószámú előterjesztés 2.
mellékletében szereplő járdaszakaszok felújítása rendelkezésre álló forrás hiányában, csak az
1. mellékletben jóváhagyott szakaszok pályázóinak egyes visszalépése esetén végezhető el
pályázati keret terhére, a jóváhagyott címlista szerinti sorrendben. Felkéri a polgármestert,
hogy a Bizottság dö ntésé ről , valami nt a várható üg y menetről tájékoztassa az érintett
szakaszok pályázóit.
Felelős :
polgármester
Határidő :
szeptember 30. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 5.
pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

Kerületfejlesztési Bizottság 5212020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy a 2/27-34/2020. iktatószámú előterjesztés 4.
mellékletében szereplő pályázati igények nem felelnek meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
ezért úgy dönt, hogy ezek teljesítését nem támogatja az önerős járdafelújítási pályázat
keretében. Felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa az érintett
szakaszok pályázóit.
Felelős:
polgármester
Határidő :
szeptember 30. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés 5.
pontja.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Döntésből

7.

Előterjesztés

a 2020. évi önerős lakossági
keretében beérkezett pályázat ok elbírálásáról
(lkt.sz. 2/27-37/2020. sz. anyag)

csapadékvíz

gyűjtő

program

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre Benedekné
Bagyinszki Márta főosztályvezetőnek.
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : Sajnos, az email rendszerrel
hiba történt, így akik gmail-es email címrő l küldték a pályázatukat, azok levelét nem kapták
meg. Kéri, hogy két további pályázat figyelem be vételével - Horváth Andrea (1152, Budapest,
Kisfaludy utca 3.) és dr. Vas Agnes Erzsébet (Kőrakás park 35. szám mögötti Közösségi kert)
- támogassa a bizottság az előterjesztésbe n fog laltakat.

~
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Szilvágyi László bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás nincs az előterjesztéshez . Az ismertetett kiegészítés figyelembe vételével
szavazást kér a határozati javaslatok elfogadásáról.
Kerületfejlesztési Bizottság 53/2020. {Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a XV. kerü letben kertes ingatlannal rendelkezők
részére, önerő befizetése mellett csapadékvíz gyűjtő edény biztosítása céljából a 36/2020.
(Vl.22) KB határozattal kiírt pályázat felhívását a 2/27-37/2020. iktatószámú e lőterjesztés 1.
melléklete szerint módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított felhívás
közzétételéről .

Felelős :

polgármester
szeptember 7. (közzétételre)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) ;i, bekezdésének
7. pontja, és (4) bekezdése; és a CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Határidő:

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Döntésből

Kerületfejlesztési Bizottság 54/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy az önerős lakossági csapadékvíz gyűjtő program
biztosítása céljából meghirdetett 2020. évi pályázaton résztvevők közül a 2/27-37/2020.
iktatószámú előterjesztés 2/a mellékletében felsorolt, valamint Horváth Andrea (1152,
Budapest, Kisfaludy utca 3.) és dr. Vas Ágnes Erzsébet (Kőrakás park 35. szám mögötti
Közösségi kert) kérelmeivel együtt támogatásra javasolt pályázatokat támogatja. Felkéri a
polgármestert a pályázók értes ítésére és az önrész befizetéséhez szükséges készpénzátutalási megbízások kiküldésére.
Felelős:
polgármester
Határidő :
szeptember 15. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) i , bekezdésének 7.
pontja, és (4) bekezdése; és a CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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Kerületfejlesztési Bizottság 5512020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy a 2/27-37/2020.iktatószámú előterjesztés 2/b.
mellékletében szereplő pályázati igény nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért
úgy dönt, hogy ezt a pályázatot nem támogatja az önerős lakossági csapadékvíz gyűjtő
program keretében. Felkéri a polgármestert, hogy a Bizottság döntéséről tájékoztassa az
érintett pályázót.
Felelős:
polgármester
Határidő:
szeptember 30. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2)i bekezdésének 7.
pontja, és (4) bekezdése; és a CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

8.

Előterjesztés

a 2020. évi önerős lakossági komposztálási program keretében
beérkezett pályázatok elbírálásáról
(lkt.sz. 2/27-35/2020. sz. anyag)

Szilvágyi László bizottság i elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezetőnek .
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : Ennél az előterjesztésnél is
ugyanaz a helyzet, mint az el őző esetében, kéri a bizottságot, vegye figyelembe dr. Vas
Agnes Erzsébet (Kőrakás park 35. szám mögötti Közösségi kert) kérelmét a szavazás során.
Szilvágyi László bizottsági elnök: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás nincs az előterjesztéshez. Az ismertetett kiegészítés figyelembe vételével
szavazást kér a határozati javaslatok elfogadásáról.
Kerületfejlesztési Bizottság 5612020. (Vlll.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy az önerős komposztálási program biztosítása
céljából meghirdetett 2020. évi pályázaton résztvevők közül a 2/27-35/2020. iktatószámú
előterjesztés 1. mellékletében felsorolt és dr. Vas Agnes Erzsébet (Kőrakás park 35. szám
mögötti Közösségi kert) kérelm ével együtt támogatásra javasolt pályázatokat támogatja.
Felkéri a polgármestert a pályázók értes ítésére és az önrész befizetéséhez szükséges
készpénzátutalási megbízások kiküldésére.
Felelős :
polgármester
Határidő:
szeptember 15. (értesítések kiküldése)
(Jogszabályi hivatkozás: 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 7.
pontja, és (4) bekezdése, és a 2011 . évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

~
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

9.

Előterjesztés

a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő
támogatására kiírt 2020. évi pályázat résztvevőinek támogatásáról
(lkt.sz. 2/27-36/2020. sz. anyag)

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megadja a szót szóbeli kiegészítésre
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezetőnek .
Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető : Nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni , az előterjesztés minden információt részletesen tartalmaz.
Szilvágyi László bizottsági elnök: Kérdés, észrevétel, hozzászólás
nincs a napirendi ponthoz. Ismerteti a határozati javaslatot, melyről szavazást kér.
Kerületfejlesztési Bizottság 57/2020. (Vlll.31) sz. határozat
A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek
felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV.
kerület Nádastó park 7-15. szám alatti Társasházat (1156 Budapest, Nádastó park 715.) , mint
támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.)
önkormányzati rendelet 5. mellékletében rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az
alábbiak szerint támogatja:
5.000.000,-Ft
kamatmentes, visszatérítendő támogatás
XV. kerület, Nádastó park 7-15. sz. alatti lakóépület Támogatás célja, Támogatott
13-14-15. számú lépcsőházainak lapostető hő- és
tevékenység megnevezése:
vízszigetelés felújítási munkái
átutalással
Támogatott
kifizetésének utófinanszírozással,
a
Támogatás
bankszámlájára
módja:
Támogatás kifizetésének
a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való
döntést követő 30 napon belü l
határideje:
- a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető
Támogatás felhasználásának
el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység ,
kezdőés
befejező
- a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven
határideje:
belül használható fel
Támogatással történő
a támogatási szerződés aláí rását követő egy éven belül
elszámolás határideje:
Támogatás összege:
Támogatás formája:
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Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről
szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett
tartalék - Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron
rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások
ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. Felkéri a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő :
2020. szeptember 25. (támogatási szerződés megkötésére)
(Jogszabályi hivatkozás: 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3.
pontja, és a 6/2017. (111.1.) önkormányzati rendelet.)
(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Döntésből

jelenlévőknek

Szilvágyi László bizottsági elnök: Megköszöni a bizottság munkáját, a
a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

4b
Szilvágyi László
bizottsági elnök

Vanya Vivien Laura
bizottsági titkár
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