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JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2010. december 16-án megtartott

üléséről készült jegyzőkönyvéből 

Készült: a Képviselő-testület  2010. december 16-án, 1500  órakor kezdődő  üléséről a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

(A jelenlévő 20 fővel a Képviselő-testület határozatképes.)

Ughy Attila: köszönti a megjelent Képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeket, a Hivatal 
munkatársait. Megnyitja az ülést. A napirendi pontok megszavazása előtt szeretne egy kedves 
kötelességének eleget tenni. 
A Fővárosi Közgyűlés ünnepi ülésén Pest, Buda és Óbuda egyesítése alkalmából három fő 
XVIII. kerületi polgár kitüntetést kapott. Ennek a kedves gesztusnak – amit a Főváros részéről 
kaptak az érintettek – szeretne itt nyomatékot adni, ezért a mai Testületi ülés elejére meghívta 
az érintetteket, hogy a Testület és a kerület választott képviselői előtt is meg tudják köszönteni 
őket, és át tudják adni szerény ajándékukat. 
Kiss Ferencné Marikát szólítja, gratulál neki, majd átadja az ajándékot.
Szeretné szintén köszönteni dr. Varjú Imre atyát, aki egy ideig kerületi polgár volt, majd hosz-
szú ideig nem, és most ismét kerületi polgár lett. 
Szintén kerületi lakost, az Írószövetség elnökét dr. Vassy Gézát köszönti, akinek szintén gratu-
lál. 
Köszöni a figyelmet, megadja a szót a Háztanács elnökének. 

Vilmányi  Gábor:  köszönti  a  megjelenteket.  A Háztanács  megtartotta  ülését. A kiosztott 
anyaghoz képest sürgősségi előterjesztésekben annyi történik, hogy az S1. előterjesztést nem 
tárgyalja a mai napon a Testület. Az S2. előterjesztés zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra, 
és az S3. előterjesztést 16.30-kor tárgyalja a Testület. 
17.00 órakor a Karácsonyi ünnepségen vesznek részt a képviselők. 
Két napirend előtti hozzászólás érkezett, Gönczöl Andrástól és Fehér Gábortól. 
A beérkezett interpellációra dr. Lévai István Zoltán alpolgármester szóban fog válaszolni. 
A napirendi pontok időrendi ütemezése az alábbi: 24. és 26. napirendi pontok tárgyalásával 
kezdi el a Testület a munkáját, a további sorrend folyamatos. A 2. napirendi pontnál nem áll 
meg a rendkívüli eljárás feltétele.  A 21. napirendi pont 15.30 órakor kerül megtárgyalásra. 
Jó munkát kíván, és a közelgő ünnep kapcsán jó hangulatú ülésre számít.

Ughy Attila:  annyival egészítené ki  Vilmányi  Gábor szavait,  hogy amennyiben ma 20.30 
óráig nem fejezik be a napirendek tárgyalását, akkor a kimaradt napirendek megtárgyalására 
december  23-án  fog  sor  kerülni.  Remélhetőleg  ez  kellő  motiváció  lesz  a  napirendek 
tárgyalásának időtartamára. Kéri a Testületet, szavazzon a sürgősségi napirendekről.

1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat

 Képviselő-testülete
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(jelen van 20 képviselő)

1480/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag  egyetért  az S2/Z. sorszámmal a „Budapest, XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott Hunyadi Mátyás Gimnázium 
igazgatója elleni fegyelmi eljárás megindítása” című sürgősségi előterjesztés zárt ülésen való 
napirendre vételével.

(jelen van 20 képviselő)

1481/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S3. sorszámmal a „A Városőrség további műkö-
dése” című sürgősségi előterjesztés ülésen való napirendre vételével.

Ughy Attila:  kéri a Testületet, az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazzon a napirendi 
pontokról. 

(jelen van 20 képviselő)

1482/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, a tárgyalás módjára 
és időrendjére vonatkozó  javaslatokat az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/1995. (VIII. 

31.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
24. rendkívüli eljárással!  
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló több-
ször módosított 60/2006 (IX. 12.) Önkormányzati rendelet módosításáról 
49. 
Előterjesztő:   Lévai István Zoltán alpolgármester

3. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncep-
ciója
26.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 
27. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5. Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képvise-
lő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat-jogköréről és a nemzetiségi és civilügyi 
tanácsnokról szóló 21/1996 (IX. 10.) Budapest, XVIII.  kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzati rendelet módosítása
56. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2008 (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
28. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester
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7. A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés megszüntetése 
29. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

8. A Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ Szakmai Programjának módosítása
30. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

9. 2011. évre teljesítmény-követelményének meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 
31. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

10. Alapító Okiratok módosítása
32. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester

11. Az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjának jóváhagyása
33. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester

12. Kerekerdő Óvoda intézményvezetői megbízása
34.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13. Javaslat fenntartói delegálásra a működő iskolaszékekbe
35. rendkívüli eljárással!
Zárt ülés!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester

14. Napsugár Gyermekei Alapítvány székhelybejegyzési kérelme
36. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester

15. Alapító okiratok módosítása (PIK, Kondor)
37. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Kucsák László alpolgármester

16.  Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
38. rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző
17. Budapest, XVIII. kerület Thököly u. 5. szám alatt, 155447/21 hrsz.-ú ingatlanon 8 db teniszpálya és a 

hozzá tartózó kiszolgáló helyiségek hasznosítása 
40.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

18. A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című pályá-
zattal kapcsolatos döntések meghozatala (Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése, szabadidős funk-
ciók bővítése és a Kondor Béla sétány megújítása és élettel megtöltése című projektek felülvizsgálata)
41.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester

19. A Városrehabilitáció18 Zrt-vel a Havanna lakótelep integrált szociális rehablitációja projekt megvalósí-
tására, és a Pestszentimre városközpont megújítása projekt megvalósítására kötött rehabilitációs megbí-
zási szerződések módosítása
51. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester, dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

20. A Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat és a Vagyon18 Bp, XVIII. ker. Önkormányzat Vagyonkeze-
lő Zrt. között létrejövő ingatlanok kezelésére, működtetésére vonatkozó szerződés módosítása 
42.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21. Vagyon18 Zrt  Alapító  Okirat,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítása,  tulajdonosi  döntések 
meghozatala
58. rendkívüli eljárással! 15.30 órára tervezve!
Zárt ülés!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

22. Zaj- és Környezetvédelmi Tanács megszüntetése
43.  rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

23. Csipet Csoda Bölcsöde - a legkisebbek esélye a peremterületen című (KMOP-4.5.2/A/2008-0026 jelű) 
pályázat
57. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila  polgármester
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24. A Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása
44. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
25. Tulajdonosi döntéshozatal a Budapest XVIII. kerületi Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési  
Nonprofit Kft. könyvvizsgáló választása ügyében
50. rendkívüli eljárással! (A napirendi pontot előterjesztő tárgyalás közben visszavonta.)
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

26. Tagok delegálása kórházi Felügyelő Tanácsokba
45/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

27. Helyi kitüntetések adományozása
47/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester, Kucsák László alpolgármester

28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása
48/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dámsa József Népjóléti Bizottság elnöke 

 29. A Budapest XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ) igazgatói kinevezése 
52/Z Zárt ülés! 
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

30. Helyi támogatás és a fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának elbírálása 
   53/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester
31. Bírói ítélet alapján lakás bérbeadás   

54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester

32. Krízis lakás iránti kérelmek elbírálása   
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester

33. Interpelláció
Int.1.: Kőrös Péter „Süket fülek a Vagyon18 Zrt-nél! c. interpellációja dr. Lévai Zoltán alpolgármester-
hez.

34. Kérdések, bejelentések
S1. Budapest, XVIII. kerület Bókay kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. te-
vékenységének megszüntetése, a tevékenységnek a Vagyon18 Zrt-hez történő áthelyezése, a két társaság  
közötti átadás-átvétel lebonyolítása
(előterjesztést a Háztanács visszavonta)

S2/Z. Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata által fenntartott Hunyadi Má-
tyás Gimnázium igazgatója elleni fegyelmi eljárás megindítása    
16.30 órára tervezve!

S3. A Városőrség további működése
(Tárgyalási sorrend: 24,26,1,2,S1,S2,S3,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,27,28,29,30,
31,32,33,34)

Ughy Attila: napirend előtti hozzászólásra megadja a szót Gönczöl Andrásnak.

Gönczöl  András: köszöni  a  szót.  Köszönti  polgármester  urat,  alpolgármester  urakat, 
képviselőket, jegyző asszonyt, a Hivatal dolgozóit, és a megjelent érdeklődőket. Napirendi 
hozzászólását papír nélkül mondaná, mert ez inkább gondolat, mint egyfajta kinyilatkozás. 
Képviselővé válása után nagyon sokan keresték meg, és sok gondot okoztak azzal a lelkének 
és  az  agyának,  mely szerint  a  különböző sorsokról  hallott,  és  tapasztalt  meg.  Azokban a 
pillanatokban, egy szem képviselőként tehetetlennek érezte magát, hiszen ilyen képességekkel 
nem biztos, hogy rendelkezik. Ellenben nem érzi magát abból a szempontból tehetetlennek, 
hogy a szolidaritás címszó alatt, a Testület előtt, az érdeklődők előtt néhány gondolatot meg 
ne osszon. Önző módon az idő kiválasztása szándékos volt, ugyanis feltehetően alkalmas ez 
az idő arra,  hogy az Áldott Karácsonyi Ünnepeket megelőzően akár lélekben, akár fejben 
kicsit  engedékenyebb,  kicsit  jobb  legyen  mindenki.  Ez  a  szolidaritáshoz  elengedhetetlen 
feltétel.  A másik,  szintén egy kicsit  önző szándék volt  az időpont  kiválasztásánál,  hogy a 
jelenlegi  időszak  alatt  éppen  tervezés  alatt  van  a  jövő  évi  költségvetés.  A szolidaritással 
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összefüggő gondolata kicsit összefügg a költségvetéssel. Mint mindenki tudja, a szolidaritás 
elengedhetetlen. Az elmagányosodó társadalomban, legalábbis a kerületben nagyon sokan úgy 
érzik, hogy nagyon egyedül vannak. Foltokban már a kerület munkájában, illetve a Testületi 
üléseken  látott  olyan  típusú,  szolidaritásra  utaló  megmozdulásokat,  jeleket,  amelyben  a 
legkiszolgáltatottabbaknak tudtak valamilyen módon segítséget nyújtani. Nyilvánvaló, hogy a 
jelenlegi  anyagi  helyzet  behatárolja  azokat  a  lehetőségeket,  amely a  legelesettebbeknek a 
segítségek, támogatások, vagy akár csak egy beszélgetést előhozhat (ami nem pénzkérdés). 
Ami  nagyon  fontos,  hogy  ne  hagyják  magukra  az  embereket  ilyen  szempontból,  és  a 
Karácsonyi Ünnepek alatt gondoljanak végig mindent, ami segítheti az ő boldogulásukat. A 
második gondolata,  ami a szolidaritással  összefügg,  azok a szociális  segélyek.  A szociális 
segélyek  kérdése  sokszor  tabunak  számít,  de  feltétlenül  szükséges  hozzá  szolidaritás.  A 
Testület  egyértelműen  szolidáris  azon  barátaival,  akik  sors  „csalafintasága  folytán”  olyan 
helyzetbe kerültek, ami megoldhatatlannak tűnik. Senki nem szociális segélyezettnek születik, 
és ebből kifolyólag azt támogatná, hogy a mindenkori segély jogosultsága egyértelmű legyen. 
A jogosultság, mint olyan, véleménye szerint nagyon fontos, alapos vizsgálatra szorul. Kéri, 
hogy ezekben a döntésekben, akik ezzel a lehetőséggel visszaélni szándékoznak, egy nagyon 
hatékony  ellenőrzéssel  próbálják  meg  megakadályozni  azért,  hogy  a  kevés  keretből  oda 
jussanak el a szociális segélyek, ahol erre a legnagyobb szükség van. A harmadik gondolata a 
munka  tiszteletére,  és  a  közmunka  helyzetére  vonatkozna.  Mint  korábban  említette 
közmunkára  sem  mindenki  születik.  Ez  egy  olyan  lehetőség,  amely  a  munka  becsületét 
valamilyen módon pótolja, és azokat a lehetőségeket is pótolja, akár a számlák befizetése, 
akár az önérzet megtartása, akár a tartás megőrzése. Ezeket a munka hihetetlen szinten tudja 
befolyásolni.  Egészen  másképp  néznek  az  emberek  a  világra,  mikor  az  embernek  van 
munkája. Kéri a kerület vezetését, és minden jó szándékú embert, hogy a munka szeretetét, 
becsületét, a közmunka létét, és ezt a fajta lehetőségét prioritásként kezelje. Minden kerületi 
lakost arra kér, hogy a szolidaritás jó hírét vigyék tovább, és mindenkinek mondják el, hogy 
erre akár a Testület, akár a városvezetés, akár az ellenzék alkalmas. 
Végezetül  szeretne  a  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  nevében  mindenkinek  Áldott 
Karácsonyt  Kívánni,  és  Egészségben,  Sikerekben  Gazdag  Új  Évet,  -  és  ahogy ezt  náluk 
mondani szokás -, Adjon az Isten Szebb Jövőt. Köszöni a szót. 

Ughy Attila: napirend előtti hozzászólásra megadja a szót Fehér Gábornak. 

Fehér Gábor:  képviselőtársa előző hozzászólásában a szolidaritásról beszélt, úgy látszik ez 
egy közös érték, hiszen pártjával együtt ő is szolidaritáspárti, és szolidárisak az emberekkel. 
Sajnálatos, hogy a napirend előtti hozzászólását más aspektusból kell megközelítenie, mint 
ahogy azt képviselőtársa tette. 
„Tisztelt Képviselő-testület, Tisztel Polgármester úr, Tisztelt nézőközönség, egybegyűltek!
Közel két és fél hónappal az önkormányzati választások után képviselőként, és mint az MSZP 
kerületi elnöke egyre több olyan esettel találkozom, melynek során bebizonyosodik, hogy az új  
hatalom birtokosai sokszor a jogszerűség határait feszegetve hivatali, és más önkormányzati  
dolgozókat fenyegetnek, emberi mivoltukban megaláznak, több évtizedes szakmai munkájukat,  
tapasztalataikat  megkérdőjelezve  elbocsátanak,  vagy  ezzel  riogatnak.  Az  események  sora  
rögtön a választást követően, a portaszolgálatot ellátó nyugdíjas bácsi kirúgásával kezdődött,  
akinek  főnökei  négyszemközt  világosan  tudomására  hozták,  hogy  az  önkormányzat  új  
vezetésének nyomatékos kérése, hogy világnézeti hovatartozása miatt távolítsák őt el, és tették  
mindezt megalázó módon. 
Folytatódott azzal, hogy az önkormányzatban és cégeiben végrehajtott botrányos, és minden  
valószínűség  szerint  törvénytelen  adatletöltések  során  egyes  hírek  szerint  a  dolgozókat  
irodákba zárták, vagy folyosóra állították ki, és bűnözők módjára kezelve, biztonsági őrökkel  
őriztették őket. 
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Végül az egyik  önkormányzati  cégnél az újonnan kinevezett  cégvezető – a hírek szerint  – 
egyszerű munkás embereket börtönnel fenyegetett, ha nem írják alá önkéntes felmondásukat.  
Ezek az esetek is bizonyítják, hogy az új önkormányzati vezetés magatartása túlmutat azon,  
amit  a  közvélemény egyszerű hatalmi arroganciának nevez.  Ezek a jelek  egy  totalitárius-
rendszer, más néven diktatúra kiépítésére utalnak. 
Ezúton  szeretném  tudatni  az  önkormányzat  valamennyi  dolgozójával,  valamint  az  
önkormányzati  tulajdonban  lévő  vállalatok  munkavállalóival,  továbbá  a  kerület  
közvéleményével, hogy az MSZP az emberek, és a demokrácia pártján áll. Mélységesen elítéli  
az ilyen módszereket, és a mögötte meghúzódó szándékokat, és valamennyi ember számára az  
általa  rendelkezésre  álló  eszközökkel  megpróbálja  őket  megvédeni  mindazokat,  akiket  
méltánytalanság ért, akikkel törvénytelenül járnak el. 
Ezúton üzenem mindenkinek, aki úgy érzi,  hogy méltánytalanság érte, van hová fordulnia,  
van,  aki  segítő  kezet  nyújt  neki.  Az  MSZP  XVIII.  kerületi  Szervezete  ingyenes  
jogsegélyszolgálatot  állít  fel,  és  várunk  mindenkit,  aki  segítségre  szorul.  Egyúttal  kérek 
mindenkit, aki hasonló esetek áldozatává válik, a lehető leghitelesebb módon próbálja meg 
dokumentálni az egyes esetek valamennyi részletét. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.”

Ughy Attila:  „Gábor, tudod, hogy hol vagy most, mert én azt hiszem, hogy te egy MSZP 
frakcióülésen vagy? Amennyiben nem,  annál  súlyosabb a helyzet.  Ha azt  mondtad volna,  
hogy ott vagy, akkor el tudnék tekinteni azoktól a szavaktól, amiket elmondtál. Két dolgot  
gondolok erről. Az egyik az, hogyha itt tényleg a szolidaritásról, és a Karácsony jegyében, a  
Megváltó  eljöveteléből,  és  ennek  jegyében  próbálunk  Testületi  ülést  tartani,  akkor  talán  
érdemes volna neked is végiggondolni ezt, és nem ilyen hozzászólásokat tenni. Nagyon fontos  
az, és ezt már többször elmondtam egyébként a Fővárosi Közgyűlésben is néhány személynek,  
akik főnökeid, vagy feletteseid, hogy ebben a kerületben eltűnt 10-12 milliárd forint, amit a 
közösségnek  kell  kifizetnie.  Őket  is  talán,  akik  az  adósság  visszafizetésének  az  okán,  és  
következtében  kerülnek  rosszabb  helyzetbe  az  elkövetkező  időszakban,  nektek  kellene 
jogszegély szolgálatban részesíteni, magyarázatot kellene nekik adni arra, hogy hová tűnt ez  
a pénz. Ezt  már többször elmondtam, hogy ez nem szublimálhatott  el  a levegőben, ennek  
valahol lennie kell. Talán erre Te is tudsz nekik választ adni, hogy ez a pénz hova került.  A 
harmadik gondolatom ezzel  kapcsolatban az,  hogy Én őszintén hiszem, és  remélem,  hogy  
amiket  Te  ebben  a  napirend  előtti  felszólásodban  felolvastál,  ezek  a  tények  megállják  és 
kiállják az igazság próbáját, mert ha nem, akkor sajnos ennek jogi következményei lesznek.  
Nem azért, mert úgy gondolom, hogy Én szeretnélek téged bármilyen formában is inszinuálni,  
hanem  egész  egyszerűen  azért,  mert  úgy  gondolom,  hogyha  egy  új  Testület  elkezdi  a  
működését, akkor azzal egy időben szükséges az, hogy az ilyen típusú – bocsáss meg, hogy ezt  
mondom neked –kirohanások, egy picit visszafogottabbak és meggondoltabbak legyenek. Ez 
az egyik gondolatom, a másik pedig az, hogy – ezt már csak így barátilag mondom neked, és 
az azon az oldalon ülő társaidnak -, én azért jóval szerényebb lennék. Tizenhat esztendő volt  
arra, hogy irányítsátok ezt a kerületet, ennek lett egy végbizonyítványa. Ez a végbizonyítvány 
egy súlyos gazdasági, és társadalmi csőd ebben a kerületben. 
Lehet kritizálni majd sok mindenért egy adott időpillanatban az új vezetést, de ahhoz, hogy  
ezt  megfelelő  erkölcsi  tartalommal  tudjátok  tenni,  ahhoz  talán  szükség  lenne  egy  pici  
megtisztulásra. Én arra kérlek benneteket, hogy egy picit vonuljatok vissza a Purgatóriumba, 
menjetek  keresztül  a  tisztító  tűzön,  gondoljatok  arra,  hogy mit  tettetek  az  elmúlt  tizenhat  
esztendőben, és talán ha ezt végiggondoltátok, magatokba néztetek, akkor egy picit nagyobb  
hitellel  tudjátok  mindezt  elmondani,  amit  ma  megtettetek.  Azt  javaslom  nektek,  hogy  a 
közeljövőben  inkább  azzal  foglalkozzatok  ténylegesen  az  elmúlt  tizenhat  év  elhibázott  
gazdaságpolitikájának  következtében  megromlott,  tönkrement  kerületi  családok,  sorsok 
jobbításán tevékenykedjetek, és utána, ha ezen túl vagytok, és valamit ténylegesen a közösség 
asztalára letettetek, akkor talán elfogadható, hogy hasonló hangnemben szóljatok hozzá.”
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Kőrös Péter jelentkezett hozzászólásra, megadja a szót.

Kőrös Péter: köszöni a szót. 
„Az az igazság, hogy szerencsések vagyunk, hogy azt mondhatjuk, hogy ez demokrácia. A Tes-
tület működését SZMSZ szabályozza, éppen ezért értem én polgármester úrnak ezt a teátrális  
hozzászólását, de miután az SZMSZ lehetőséget ad napirend előtti felszólalásra, és annak a  
tartalmát még nem korlátozzák, - ezzel persze nem ötletet akartam adni a többségi frakció  
képviselőinek – így azt gondolom, hogy az, hogy polgármester úr rögtön az elején elkezdi ki-
oktatni képviselőtársa - ez – maradjunk abban, hogy több, mint érdekes. 
Nekem ugyan csak egy percem van, és polgármester úrnak is ennyi lett volna, - igyekszem be-
tartani az SZMSZ-t, mert mi ebben még hiszünk - , de azt gondolom, hogy tisztítótűzről, és  
Purgatóriumról lehet beszélni, polgármester úr mostanában Országgyűlési képviselőként járt  
már ott párszor, és azzal is egyetértek majd, hogy előbb-utóbb megítéltetik majd, hogy ebben 
a kerületben ki, mit tett, és ki mit tett ezért a kerületért, mit rakott hozzá. Négy év múlva ezt  
össze fogjuk tudni mérni,  hogy az Önök négy éves tevékenysége hogyan mérhető meg, és  
könnyűnek találtakik-e vagy elégségesnek, de egyre felkérem. Addig engedtessék meg az el-
lenzéknek az a joga, hogyha olyan típusú visszásságoktól hall, amiről ebben a kerületben na-
gyon sokan beszélnek – és nagyon sajnálom, hogy ezek adott esetben polgármester úrnak el-
kerülik a figyelmét, akkor ezt mi itt, igenis szóvá fogjuk tenni. Ha az SZMSZ-ből törlik majd a 
hozzászólási lehetőségeket, akkor megtaláljuk ennek másik módját. Mi is itt élünk ebben a ke-
rületben, itt ma 100 ezer emberből nagyon sokan hallanak olyan eseteket, amelyeket nem le-
het azzal magyarázni polgármester úr, hogy itt az elmúlt 16 évben nem tudjuk, hogy mi tör-
tént. Már csak azért is, mert Önök sem tudják. Csak az Önök nyilatkozatait, ha sorban nézzük,  
saját nyilatkozataiknak folyamatosan ellentmondó számadatokkal vitatkoznak. Egyszer majd 
szeretnénk ebben tisztán látni. Köszönöm szépen.”

Ughy Attila:  „Péter, te is túllépted a határt. Ez a demokratikus elkötelezettség, hogy nem 
kongattalak le.” 

dr. Lévai István Zoltán: „köszönöm a szót. Tényleg csak annyit szeretnék mondani  Fehér 
Gábor  úrnak,  hogy  a  januári  rendes  ülésre  szeretném  megkérni  egy  korrekt  ajánlat  
formájában, amit most itt elmondott egyenként járja körül, és ha bebizonyosodik számára,  
hogy  amit  most  elmondott,  az  nem állja  meg  a  helyét,  akkor  szeretném  megkérni,  hogy  
ugyanezen formában cáfolja meg ezeket, mert így most kiragadván egy tényt, konkrétan a  
LÉGÓ  Security  vezetőjének  Szél  Sándornak  a  döntésére  utalt,  amit  úgy  interpretált  a  
Képviselő-testület számára, hogy ez egy  FIDESZ-es döntés volt, és egy  FIDESZ-es kérésre 
történt a diszpécser úr eltávolítása. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Szél Sándor 
még azon a héten,  amikor  megtörtént,  személyesen kért  időpontot nálam, és elnézést  kért  
azért, hogy elkövette azt a hibát, hogy olyan indokkal küldte el ezt az urat, akivel már régóta 
nem volt  megelégedve,  hogy összefüggésbe hozta ezt az új városvezetéssel,  mintha ez egy  
FIDESZ-es kérés lett volna. Úgy ítélem meg, hogy Szél Sándor egy korrekt ember, és meg 
fogok szervezni vele egy találkozót, amikor hárman ezt meg fogjuk beszélni, de ennek ellenére 
szeretném megkérni arra, hogy a januári Testületi ülésre készüljön fel abból, és bízom benne,  
hogy nem ilyen felkészületlenül fogja elmondani azt a felszólalását. Amennyiben ez nem így  
történik,  akkor  természetesen  kötelességünk  megtenni  azokat  a  jogi  lépéseket,  amit  ilyen  
esetben szükséges megtennie egy felelős városvezetőnek, mert amit most Ön itt tett, az nem  
állja meg a helyét, és gyakorlatilag saját magáról állított ki egy olyan képet, amit már – lehet,  
hogy sokan, így gondoltak, de akikben eddig bizonytalanság volt, most már meg tudják ítélni,  
hogy  Ön  mennyire  felelősen  tud  részt  venni  egy  ilyen  Testületi  munkában,  és  képviselni  
embereket. Köszönöm.”
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Ughy  Attila:  „jelezném  a  korrektség  kedvéért,  hogy  alpolgármester  úr  is  túllépte  az  
időkeretet. A karácsonyi jó hangulat felelősnek adom meg a szót.”

Fehér  Gábor:  „két  megjegyzést  szeretnék  tenni.  Az  egyik:  amennyiben  Önök  ezt  a  
hozzászólást jogi útra kívánják terelni, tisztelettel állok elébe. A másik megjegyzésem az, és  
ezt polgármester úrnak mondanám nagy tisztelettel, hogy mi, szocialisták büszkék vagyunk 
arra a 16 évre, amit itt a város vezetésében eltölthettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy hogyan  
fejlődött, és mit ért el ez a kerület ez alatt a 16 év alatt, és nagyon pontosan, tételesen el  
tudjuk mondani, hogy hol is van az a bizonyos pénz, az a bizonyos adósság, amit most Ön  
rajtunk  kér,  keres,  és  reklamál.  Azt  hiszem,  hogy  ezt  meg  fogjuk  tenni,  lesz  erre  számos  
alkalom, de most nekem is egy percem van, és azt nem akarom túllépni. Köszönöm.”

Ughy Attila: „köszönöm szépen. Erre nem csak mi vagyunk kíváncsiak, hanem az a 100 ezer  
kerületi állampolgár, akinek nagyjából 118 ezer forintnyi adósságot sikerült összeszednetek.  
Köszönet  Fehér Gábornak a Testületi ülés jó indításáért, reméljük, hogy ez példa volt arra,  
hogy hogyan nem kell testületi ülést kezdeni a későbbiekben.”
Rátér a 24. napirendi pont tárgyalására.

24.           A Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosi ügyeletének támogatása  
44. rendkívüli eljárással!

(Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán, levezető elnök: Ughy Attila)

Ughy Attila:  kérdést senki nem kíván feltenni, vitában senki nem kíván szólni.  Módosító 
indítvány nem hangzott el. Szavazás következik.

(jelen van 21 képviselő)

1483/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
21 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, a támogatási szerződés módosítását támogatja ak-
ként, hogy annak határidejét 2011. december 31. napjára módosítja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1484/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
21 igen szavazattal egyhangúlag  felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről 
szóló rendeletbe terveztesse be a támogatási összeget.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a  napirendi  pont  tárgyalását  lezárja,  ismerteti  a  következő napirendi  pontot, 
melyet zárt ülésen tárgyalnak.
  

(Zárt ülés) 
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26.           Tagok delegálása kórházi Felügyelő Tanácsokba  
45/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

(Zárt ülés után)

1.            A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módo  -  
sított 25/1995. (VIII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
24. rendkívüli eljárással!  
(Előterjesztő: Ughy Attila polgármester; levezető elnök: dr. Lévai István Zoltán alpol-
gármester)

dr. Lévai István Zoltán: kiosztásra került egy mód-24 számmal jelzett módosító indítvány, 
amit a napirendi pont tárgyalásánál figyelembe kell venni. Kérdést senki nem kíván feltenni, 
vitában senki nem kíván szólni. Módosító indítvány nem érkezett. Kéri a Testület tagjait, sza-
vazzanak a rendeletről.

(jelen van 21 képviselő)

Budapest, XVIII.  kerület   Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  Képviselő- testülete 
16 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett megalkotja 41/2010. (XII.21.) sz. rendeletét.    

   Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 41/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – 40/2010. (XI. 23.) önkor-
mányzati rendelettel, 36/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelettel, 35/2010.(X. 14.) önkormányzati 

rendelettel, 3/2008.(II.05.), önkormányzati rendelettel, 43/2007.(XII. 21.) önkormányzati rendelettel, 
15/2007.(V.02.) önkormányzati rendelettel, 3/2007.(II.06.) önkormányzati rendelettel,  64/2006.

(XI.28.) önkormányzati rendelettel, 62/2006.(X.17.) önkormányzati rendelettel, 25/2006.(IV.04.) önkor-
mányzati rendelettel,  7/2006.(II.07.) önkormányzati rendelettel, 60/2005.(XII.20.) önkormányzati rende-

lettel  44/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelettel, 14/2005. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 
5/2005. (II. 01.) önkormányzati rendelettel, 66/2004. (XII.21.) önkormányzati  rendelettel, 49/2004. 

(XI. 02.) önkormányzati rendelettel, 37/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, 1/2003.(I.28.) önkor-
mányzati rendelettel, 44/2002. (X. 31.) önkormányzati rendelettel, 25/2001.(VII. 1.) önkormányzati ren-

delettel, 15/2001. (V. 22.) önkormányzati rendelettel, 5/2001. (II. 6.) önkormányzati rendelettel, 31/2000. 
(IX. 28.) önkormányzati rendelettel, 27/2000. (VII. 4.) önkormányzati rendelettel, 18/2000.(V.2.) önkor-
mányzati rendelettel, 3/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelettel,  2/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet-
tel, 17/1999.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel, 8/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel, 3/1999. 

(II. 16.) önkormányzati rendelettel, 45/1998. (XII. 22.) önkormányzati rendelettel, 40/1998.(XII.8.) ön-
kormányzati rendelettel, 37/1998. (II. .3.) önkormányzati rendelettel, 3/1998. (II. 3.) önkormányzati rende-

lettel, 42/1997. (XII. 23.) önkormányzati rendelettel, 6/1997.(III. 10.) önkormányzati rendelettel, 
29/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelettel, 27/1995. (IX. 21.) önkormányzati rendelettel módosított - 

25/1995. (VIII.  31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 10. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint 21. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
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1. § A Rendelet 60/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"60/A. § (1) Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása, a megfelelő munkameg-
osztás kialakítása érdekében a Képviselő-testület 

a) informatikai és minőségügyi tanácsnokot, 
b) kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanács-

nokot választ.”

2. § A Rendelet 60/B §-a és a hozzátartozó„Az egyházügyi tanácsnok feladatköre” cím he-
lyébe a  következő rendelkezés lép:

„Informatikai és minőségügyi tanácsnok feladatköre:

60/B. § Az Informatikai és minőségügyi tanácsnok az alábbi feladatokat látja el:
a) Véleményezi, figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat informatikai, infokommuni-

kációs és minőségügyi fejlesztésekre, bővítésekre irányuló terveit, elképzeléseit;
b) közreműködik feladatkörét érintően a folyamatban lévő és az új programok lebonyolítá-

sában, végrehajtásában; 
c) kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal informatikai munkacsoportjával, figyelemmel kí-

séri tevékenységüket;
d) részt vesz a feladatát érintő előterjesztések előkészítésében, a bizottsági üléseken, közre-

működik a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében;
e) feladatkörét érintő pályázatokban szakmai véleményt ad, véleményezi az ezzel kapcsola-

tos képviselő-testületi, PVÖ és bizottsági előterjesztéseket;
f) szakmai véleményével segíti a polgármesteri hivatal hardver és szoftverbeszerzéseit, ki-

emelt figyelmet fordítva a költséghatékonyságra és funkcionalitásra, valamint a jogtisztaság-
ra. Az ezekhez szükséges közbeszerzési kiírások megfogalmazásában részt vesz, illetve véle-
ményével, szakmai tanácsaival segíti azt, aláírásával igazolja annak megfelelőségét. Szükség 
esetén részt vesz az evvel kapcsolatos tárgyalásokon, egyeztető megbeszéléseken.

g) segíti  a  kerület  információs,  tájékoztatási  rendszerének kialakítását,  működtetését  ki-
emelt figyelmet fordítva az e-ügyintézés lehetőségeinek bővítésére, egyszerűsítésére. Felmé-
rést készít a jelenlegi helyzetről;

h) szükség szerint kapcsolatot tart az intézményekkel, cégekkel, civil szervezetekkel, szak-
mai elképzelést dolgoz ki valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény, a polgármesteri 
hivatal és az önkormányzati gazdasági társaságok közötti informatikai kapcsolat megfelelő 
kialakítására, az ezzel összefüggő folyamatok kidolgozására a hatékonyabb és gyorsabb in-
formáció áramlás érdekében;

i) eseti jelleggel képviseli a képviselő-testület és az önkormányzat álláspontját és érdekeit a 
tevékenységi körével összefüggő fórumokon, rendezvényeken, megbeszéléseken;

j)  áttekinti  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények minőségirányítási  programját-  az 
ezekkel kapcsolatos kérdésekben egyeztetéseket végez, az ezekkel összefüggő előterjesztése-
ket véleményezi;

k) feladatairól éves programtervet, tevékenységéről beszámolót készít.”

3. § A Rendelet 60/C. § (1) bekezdése és a hozzátartozó „Az európai uniós és központi fej-
lesztések koordinálásáért és kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok feladatköre” cím 
helyébe  a következő rendelkezés lép:

„Kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnok 
kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos feladatköre

60./C §  (1)A kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott 
tanácsnok az alábbi feladatokat látja el:
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a) a kerületet érintő, illetve  Önkormányzat által szervezett nagy rendezvények, kiemelt ün-
nepségek  és  megemlékezések,  ifjúsági  rendezvénysorozatok,  nagyszabású  sportrendezvé-
nyek, nemzeti-állami ünnepnapok, Szeptember Fesztivál, Krepuska Géza Fesztivál, Advent, 
Pestszentimrei Vasvári Napok és a polgármester felhatalmazása esetén egyéb rendezvények 
eseményeinek koordinálása, valamint tanácsadás és szakmai felügyelet;

b)  a  kerületi  intézményekkel,  egyesületekkel,  civil  szervezetekkel  és  egyházakkal  való 
együttműködés új kulturális lehetőségek keresésében és megvalósításában, a Rendelet 60/C. § 
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatokban, a létező értékek színvonalasabb 
ápolásában;

c) a kerületi intézmények bevonása az önkormányzatnak a Rendelet 60/C § (1) bekezdésé-
nek a) pontjában meghatározott kiemelt rendezvényeibe, folyamatos információcsere és új in-
novatív megoldások keresése;

d) kapcsolódó bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések véleményezése,  a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzése, közreműködés a végrehajtással kapcsolatos koordinációs mun-
kában;

e) a rendezvények kerületi fogadtatásának folyamatos figyelemmel kísérése, a vélemények 
kielemzése és a tapasztalatok beépítése a következő programokban;

4. § A Rendelet 60/C. § (2) bekezdése és a hozzátartozó „Az európai uniós és központi fej-
lesztések koordinálásáért és kormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok jogai ” cím helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„Kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnok 
testvérvárosi kapcsolatokhoz kötődő feladatköre

60/C. § (2) A kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott 
tanácsnok az alábbi feladatokat látja el:

a) a meglévő testvérvárosi kapcsolatok tartalmának felülvizsgálata, szükség esetén javaslat-
tétel a bennük rejlő lehetőségek színvonalasabb megvalósítására, egységes koncepció kialakí-
tása a különbözőségekből adódó egyedi értékek összehangolása céljából, a minél szélesebb 
körű tapasztalatok átvétele érdekében;

b)  új  testvérvárosi  kapcsolatok  kezdeményezése,  elsősorban  a  szomszédos  országokban 
lévő magyar településekkel, a nemzeti megmaradás és a hagyományápolás segítése, valamint 
az értékek megőrzése céljából;

c) a saját lehetőségeket figyelembe véve, kihasználva a kormány által kiírt pályázatokat, 
minél több iskolai csoport számára biztosítani, hogy a kirándulások és táborozás révén megis-
merhessék a történelmi Magyarország különböző tájait, múltját és jelenét, s hogy baráti kap-
csolatokat építhessenek ki az ottani magyar gyerekekkel és családokkal;

d) a gyermekek német nyelvtanulásának elősegítése céljából tartalmasabb és eredménye-
sebb kapcsolat kialakítása Rodinggal, lehetőség esetén jobban kihasználva a bajor kapcsola-
tokban rejlő további lehetőségeket is;

e) megteremteni a lehetőségét, hogy a kerület lakosai közül minél többen eljuthassanak a 
testvérvárosokba, megismerhessék azok múltját és történelmi nevezetességeit, de elsősorban 
az ott élő embereket, szokásaikat, ünnepeiket, bízva a valóban élő, sokoldalú kapcsolatok lét-
rejöttében;

f) az együttműködési megállapodások előkészítésének, valamint költségvetési kihatásának 
felügyelete, 

g) a  testvérvárosokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok 
előkészítésének, benyújtásának véleményezése;

h) a folyamatban lévő pályázati projektek végrehajtásának ellenőrzése (pl. Európai Testvér-
városi Tematikus Hálózat létrehozása, a „Harmóniában Európával” című Európai Uniós Prog-
ram);
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i)  a külföldi delegációk vendéglátásának előkészítése (meghívás, szállás, program, stb.), 
programok szervezésének koordinálása, felügyelete;

j) kapcsolódó bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések véleményezése, a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzése, közreműködés a végrehajtással kapcsolatos koordinációs mun-
kában.”

5. § A Rendelet 60/D. § (1) (2) bekezdései hatályukat vesztik.

6. § A Rendelet 12. §-ában, 7. számú mellékletének 3. §-ában, 5. §-ában, 8-as számú mel-
lékletének 4. §-ában, 5. §-ában, a 10. számú mellékletének 4 és 7. §-ában, 12. számú mellék-
letének 4. és 5 §-ában, 14-es számú mellékletének 2. §-ában a „Jegyzői Koordinációs Iroda” 
szövegrész „Testületi és Ügyviteli Iroda” szövegrészre módosul.

7. § A Rendelet 7. számú mellékletének  2. §-ában a „Pénzügyi Iroda” szövegrész „Pénz-
ügyi és Költségvetési Iroda” szövegrészre, az „Adóügyi Iroda” szövegrész „Adóügyi munka-
csoport” szövegrészre módosul. 

8. § A Rendelet 10. számú mellékletének 2. § -ában a „Polgármesteri Kabinetiroda” szöveg-
rész „Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda” szövegrészre módosul.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet a 10. §-ban foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését 
követő 2. napon hatályát veszti.

10. § E rendelet 6., 7, és 8. §-ai 2011. január 1. napján lépnek hatályba és a hatályba lépésüket 
követő napon hatályukat vesztik.

B u d a p e s t ,  2010. december 16.
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

Indokolás

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja szerint 
a helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és működési 
rendjét, a 21. §-a szerint pedig bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési kép-
viselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meg-
határozott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A Képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésén döntött  az informatikai és minőség-
ügyi tanácsnok, valamint a kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével 
megbízott tanácsnok megválasztásáról, továbbá a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet ennek megfelelő módosítá-
sáról.

A Képviselő-testület 1432/2010(XI.18.) számú határozatában döntött a Polgármesteri Hiva-
tal szervezeti felépítéséről, ezért szükséges az egyes irodákat érintő névváltozásoknak  a Kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormány-
zati rendeletben történő átvezetése.
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A rendeletben az informatikai és minőségügyi tanácsnok, valamint a kiemelt rendezvények 
és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnok által ellátandó feladatkörök, 
valamint a fenti szervezeti változások kerültek feltüntetésre.

Budapest, 2010. december 16. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

dr. Lévai István Zoltán: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi 
pontot.

2.            Rendeletalkotás  a  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Városrendezési  és  építési  sza  -  
bályzatáról szóló többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Önkormányzati rendelet 
módosításáról 
49.
(Előterjesztő: Lévai István Zoltán alpolgármester; levezető elnök: Ughy Attila polgár-
mester)

Ughy Attila: ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Dömötör István, megadja neki a szót.

Dömötör István: lehet, hogy félreértette, de mintha a Házbizottság elnöke azt mondta volna, 
hogy a 21. napirendi pont tárgyalására 15.30 órakor kerül sor. 

Ughy Attila: köszöni az észrevételt. A kérdés szakasz következik.

Kőrös Péter: frakciója kérdései a következők lennének. Egyetértenek azzal, hogy egy ilyen 
általános felülvizsgálata történjen meg a  PPVSZ-nek, ugyanakkor  nem értik azt,  hogy ezt 
miért kivételezik az előterjesztő egy bizonyos területtel. Ebben a teremben sokan ülnek, mutat 
most  Erzsébet-Bélatelep képviselőjére,  de bármelyik másik képviselőtársára is  mutathatna, 
akinek hasonló problémája van. Tehát ezeket a típusú korlátozásokat miért csak erre az egy 
területre próbálja az előterjesztő bevezetni? Ez már csak azért is érdekelné frakcióját, hiszen 
alapvetően egy ilyen szabályozást akkor szerencsés megtenni, ha egységesen kezelik rendeleti 
szinten, nem pedig egy-egy terület érdekeit ragadják ki belőle. Ilyenkor szokott felmerülni az, 
hogy valamilyen érdek biztos van benne. Tisztelettel érdeklődne ennek okáról.

Ughy Attila: a bizottsági vélemények ismertetését elfelejtette. Dömötör Istvánnak megadja a 
szót.

Dömötör István: a bizottság ülése rendkívül érdekes volt. A lényege az volt, hogy a bizottság 
minden tagja egyetértett a szándékkal, hogy vannak olyan részei a kerületnek, ahol ez a fajta 
szigorítás  teljesen  indokolt,  hiszen  voltak  olyan  „ügyes  vállalkozók”,  akik  a  PPVSZ 
hiányosságait jól kihasználva, a kerület településszerkezetétől idegen beépítéseket csináltak 
teljesen szabályosan. Ezzel nem élhetővé téve a környezetet főleg körülbelül 20 év távlatából. 
Ezért  szerették  volna  azt,  hogy  a  legkritikusabb  területen,  áttekintve  a  vonatkozó 
rendelkezéseket (PPVSZ, és más egyéb építéshatósági szabályozásokat) indokoltnak tartották, 
hogy ezt a módosítást behozzák, és ezt elfogadja a Testület. A bizottsági ülésen felmerült már, 
hogy ezt ki  kellene terjeszteni akár a szomszédos területrészekre,  akár az egész kerületre. 
Innentől kezdve jött az a probléma, hogy az L4-es övezeten belül, itt a XVIII. kerületben 18 
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alövezet van. Ez gyakorlatilag 18 szabályozást jelent, ami óhatatlanul rejt olyan, mindenki 
számára ismeretlen szabályozásokat, amivel egy szerencsétlen jogi helyzetet is előidézhetnek. 
Ezért  döntöttek úgy, hogy felkérik a polgármestert  arra,  hogy a 2011. évi költségvetésben 
biztosítson  arra  pénzügyi  keretet,  hogy  a  PPVSZ-t  próbálják  meg  egységesíteni,  és  ahol 
szükséges, ott ezeket a korlátozásokat vezessék be. Így ezek az „ügyeskedések” megszűnnek, 
és  ami kertvárosi  rész,  az  kertvárosi  rész marad,  ami lakótelepi,  az  lakótelepi  marad,  így 
mindenki  számára  hosszú  távra  tervezhető  szabályozás  alakulhat  ki.  Ha  bárkinek  lenne 
kiegészítő  határozati  javaslata,  a  fentiek  ismeretében  próbálja  azt  megfogalmazni.  Bízik 
abban, hogy megtalálják a módját annak, hogy a PPVSZ-t rövid időn belül módosítsák. 

Ughy Attila: több kérdező nincs, válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek.

dr.  Lévai  István  Zoltán:  Dömötör  úr  válaszai  hasonlóak  az  általa  megfogalmazott 
válaszokhoz.  Megpróbál  úgy  fogalmazni,  hogy  az  ne  legyen  sértő  az  MSZP-frakció 
vezetőjére nézve. Amikor váratlanul kerültek elő azok a módosítások, amikre Dömötör István 
is  utalt,  akkor nem érezte az aggályokat,  akkor gyakorlatilag felülről  nyúlt  bele az akkori 
városvezetés a különböző építkezéseket megelőzően a PPVSZ módosításba. Akkor nem volt 
ilyen problémája Kőrös Péternek, hogy miért nem egységesen kezelik a PPVSZ-t. Költői volt 
a kérdésre a válasz, de okos, frakcióvezető úr. 

Ughy Attila: kérdésszakaszt lezárja, vitaszakasz következik.

Kőrös Péter: köszöni a szót. Érti a célzást, de valószínűleg alpolgármester úr is megérti azt a 
célzást,  hogy  „kicsit  Fehér  Gábor  felszólalására tett  reakciójával  kapcsolatban szeretnék  
arra utalni, hogy örülnék, ha a következő Testületi ülésen hozna Ön egy bemutatót, amiből az  
derülne ki,  hogy az ilyen hasonló,  ilyen telekméreteket  érintő szabályozás  tekintetében az  
előző  városvezetés  alkalmanként  belenyúlt  a  PPVSZ-be.  Nyilvánvaló,  hogy  most  vagyok  
annyira  korrekt,  hogy  nem  fenyegetem  meg  egyéb  jogi  következményekkel.  Mindenesetre  
csatlakozva Dömötör Istvánhoz, illetve őt annyiban kiegészíteném - mert az SZMSZ-t tőlem 
szokta idézni – a rendelethez lehet módosító indítványt is tenni, csak azt írásban kell. Tehát az  
SZMSZ-t csak pontosan. Kérem az előterjesztőtől,  hogy ugyan abban egyetértünk, de pont  
azért,  hogy  ezt  lehessen  egységesen  kezelni,  és  ne  kelljen  ad-hoc  módon  állandóan 
beleavatkozni,  tisztelettel  azt  kérem,  hogy  ezt  most  vonjátok  vissza,  és  ha  elkészült  egy  
általános módosítása a PPVSZ-nek,  akkor ezt  a kapkodást,  és a „vízzel  együtt  kiöntjük a 
gyereket” látszatot elkerülve tegyétek meg, hogy visszahozzátok az előterjesztést. Egy példát  
hadd hozzak erre: a jelenleg, általatok benyújtott módosítás többek között ellehetetlenít egy  
olyan,  adott  esetben  számotokra  fontos  értéket,  hogy  nagyobb  családok,  több  generáció  
összeköltözzön egy nagyobb házba. Ha ezt így elfogadjátok, akkor ebből lehetnek problémák.  
Még egyszer hangsúlyozom, egyetértünk a javaslattal,  de sokkal szívesebben támogatnánk 
akkor, ha a kerületre egységesen kezelnétek. Nem tudom mi a kapkodás oka.”

Petrovai László: „Köszönöm a szót. Egy politikai választ már hallottunk a kérdésre, de most  
adnék erre egy kicsit szakmaibbat is. Van oka annak, hogy a Ganz Kertvárosban jelent meg 
túl azon, hogy a helyi képviselő nyilván saját körzetének ügyeit próbálja megoldani. Azt azért  
tudni  kell,  hogy  a  Ganz  Kertváros  az  a  településrész,  ahol  még az  eredeti  telekosztás  a 
legnagyobb  arányban  megtalálható.  Tehát  ez  a  fajta  védelem,  amire  ez  az  indítvány  
vonatkozik,  ez önmagában ezen a területen is  érdemi változást  tud eredményezni.  Osztom 
Dömötör  István  azt  a  véleményét,  mint  ahogy  az  a  Településfejlesztési  és  Fenntartható  
Fejlődési  Bizottság  ülésén  is  elhangzott:  nagyon  sokan  azon  vagyunk,  hogy  ezt  a  teljes  
területre be lehessen vezetni. Én még buzgolkodtam azon az elmúlt napokban, hogy próbáljak  
egy olyan módosító javaslatot összehozni, ami ezt kezelné és megoldaná ezt a kérdést.  De  
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odáig  jutottam,  hogy  csak  olyan  általános  javaslatot  tudnék  tenni,  ami  több  problémát 
okozna, mint amennyit megoldana. Így arra jutottam, hogy nem nyújtom ezt be. Meg lehetne  
ezt oldani ezt, két szót kellene kihúzni abból a módosító indítványból, de lehet, hogy több  
problémát okoznánk vele, mint amennyit megoldanánk. Én is csak azt tudom kérni a Testület  
többi tagjától, hogy a következő évi költségvetésben legyen meg az a keret, hogy a PPVSZ  
teljes  módosítása,  illetve  egységes  szerkezetbe  foglalása,  és  átvilágítása  megtörténjen,  és 
legyen végre egy egységes elvek alapján szabályozott  teljes,  a kerület  egészére vonatkozó 
Építési és Városrendezési Szabályzatunk. Mindamellett azt kérem a Testület tagjaitól, hogy ezt  
a javaslatot szavazzuk meg, mert a Ganz Kertváros problémáját legalább kezeli. Nincs ebben  
semmilyen sürgősségi, és egyéb hátsó szándék. Köszönöm.”

Dömötör  István: az  előbb  egy  bizottsági  véleményt  ismertetett,  ami  közel  állt  saját 
gondolataihoz  is,  most,  mint  képviselő  szeretne  szólni.  Nagyon  szeretné  elkerülni  Kőrös 
Péter, hogy ebben a ciklusban a PPVSZ-t úgy kezeljék, mint ahogy azt az előző városvezetés 
tette. Gyakorlatilag nem volt olyan Településfjlesztési Bizottság, vagy Testületi ülés, hogy a 
PPVSZ módosítása ne lett volna beterjesztve. Ez egy olyan káoszt eredményezett, hogy nincs 
élő  ember,  aki  kapásból  tudna  válaszolni  a  PPVSZ-el  kapcsolatos  kérdésekre,  mert  annyi 
módosítás volt, annyi variálás volt benne, hogy ez már kezelhetetlen. Hogy mindenki lássa, 
hogy mekkora feladat egy PPVSZ általános áttekintése és módosítása, ez nagyságrendileg 50 
millió forint. Itt nem arról van szó, hogy most nincs kedvük, vagy idejük erre, hanem arról, 
hogy ennek a körültekintő szabályozása nagyságrendileg ennyibe kerül. Meg kell nézni azt, 
hogy ezt egyáltalán lehet-e ütemezni, lehet-e részekre bontani, és akkor egy év múlva, mikor 
újra itt ülnek a képviselők, akkor el lehet mondani azt, hogy sikerült a 2011. évben ezt a nagy 
szakmai feladatot véghezvinni. Korábban voltak olyan igények, és volt olyan döntés is, hogy 
bizonyos  területekre  változtatási  tilalmat  rendelt  el  a  Testület.  Ez  azt  jelentette,  hogy 
konzerválták a jelenlegi állapotot, nem módosítottak semmit, nem engednek meg semmilyen 
eltérést ettől. Lehetséges az, hogy a teljes kerületre változtatási tilalmat rendel el a Testület, 
hogy a még meglévő „kiskapukat” megpróbálják időlegesen becsukni, amíg ezt a módosítást 
el nem végzik? Mivel ezt a kérdést a vitaszakaszban tette fel, ez egy költői kérdés. Javasolja a 
képviselőknek, hogy támogassák az előterjesztést, hiszen Dámsa József nem egy hét alatt tette 
össze  az  előterjesztést.  Külön meg  lettek  vizsgálva  az  erre  vonatkozó  szabályok.  Ez  egy 
fontos, és támogatandó dolog. 

Gönczöl András: a módosító javaslat után azt gondolta, hogy a szavazásnál tartózkodni fog. 
A szándék kitűnő, de milyen garanciákat kap arra a Testület, hogy például a januári módosító 
javaslat majd változtat ezen, vagy arra kap-e a Testület garanciákat, hogy a teljes kerületre 
vonatkozóan  átvizsgálásra  kerüljön  a  PPVSZ,  és  a  többi  kertvárosi  részen  is  hasonló 
megoldásokat  lehessen javasolni.  Van arra valamilyen garancia,  hogy belátható időn belül 
azon a területen kívül meg fog történni ugyanez a szigorítás?

Ughy Attila:  a képviselőnek van javaslattételi  joga,  ami önmagában garanciát  jelent arra, 
hogy ez a kérdés napirendre kerül. 

Ternyák András: köszöni a szót. Üdvözli az előterjesztést. A többször módosított PPVSZ-
ben volt  egy pont,  ami érintetlenül volt  hagyva,  ez pedig az „épített  környezet védelme”. 
Számos  esetben,  ezen  társasházak esetén,  amik  a  Ganz Kertvárosban,  vagy a  Szent  Imre 
Kertvárosban, vagy a Szemere-telepen épültek, nem is a lakásszám okozott problémát, hanem 
a túlépítettség, tehát a meghatározott beépítési százalék túllépése. Ennek az ellenőrzése nem 
polgármester  úr,  és  nem  is  alpolgármester  urak  feladata,  hanem  hatósági  terület.  Ennek 
ellenére üdvözli ezt, és várja, hogy jövő év elején ilyen alapon az egész PPVSZ átvizsgálásra 
kerüljön. 
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Ughy Attila: vitaszakaszt lezárja. Az előterjesztőnek megadja a szót, nyilatkozzon a  Kőrös 
Péter által javasoltakról.

dr. Lévai István Zoltán: a napirendi pontot fenntartja azért, mert az ellenzék is egyetértett az 
elképzelésekkel.  Tehát  ugyanabba  az  irányba  mennek,  csak  azt  szeretnék,  hogy  ezen  a 
területen már ne fordulhassanak elő olyan építmények, amelyek már előfordultak. Ugyanez a 
válasz Gönczöl Andrásnak is,  hogy ez a  garancia,  mert  elindultak egy úton,  ami abba az 
irányba vezet, hogy normalizálják a kerületben az építkezéseket, és ne forduljon elő az, hogy 
Pestszentimrén újabb felhőkarcoló épül, és egyéb más anomáliák elkerülhetők legyenek. Ez 
lehet egy közös javaslat, várja Gönczöl András javaslatait. Szeretné, ha előzetesen mindenki 
részt venne ebben a folyamatban.

Csabafi Róbert: 15 perc frakciószünetet kér. 

Ughy Attila: elrendeli a szünetet.

(Szünet után)

Ughy Attila: módosító indítvány nem érkezett. Kéri a Testület tagjait, szavazzanak a rendelet-
ről.

(jelen van 18 képviselő)

Budapest, XVIII.  kerület   Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 42/2010. (XII.21.) sz. rendeletét.    

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének 42/2010. (XII. 20.)  önkormányzati rendelete

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szó-
ló - 34/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelettel, 26/2010. (VII.13.) önkormányzati rendelettel, 

19/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelettel, 10/2010.(III.01.) önkormányzati rendelettel, 
40/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelettel,  29/2009. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel, 

24/2009.(V. 26.) önkormányzati rendelettel, 20/2009.(IV. 28.) önkormányzati rendelettel, 
15/2009.(III. 24.) önkormányzati rendelettel, 6/2009.(III. 01.) önkormányzati rendelettel, 

44/2008.(XII. 20.) önkormányzati rendelettel, 43/2008.(XII. 10.) önkormányzati rendelettel 
36/2008.(X. 21.) önkormányzati rendelettel, 31/2008.(IX. 23.) önkormányzati rendelettel, 
29/2008.(IX. 09.) önkormányzati rendelettel, 22/2008.(V. 22.) önkormányzati rendelettel, 
16/2008.(IV. 22.) önkormányzati rendelettel, 11/2008.(III. 25.) önkormányzati rendelettel, 
6/2008.(II.26.) önkormányzati rendelettel, 45/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelettel, 
40/2007.(XI. 6.) önkormányzati rendelettel, 31/2007.(IX.11.) önkormányzati rendelettel, 
27/2007.(VII. 9.) önkormányzati rendelettel,  19/2007.(V. 22.) önkormányzati rendelettel, 
18/2007.(V.02.) önkormányzati rendelettel, 12/2007.(III.27.) önkormányzati rendelettel, 

10/2007.(III. 05.) önkormányzati rendelettel, 9/2007.(III. 05.) önkormányzati rendelettel, 
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67/2006.(XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított - 60/2006.(IX.12.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
dése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 7. § (3) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló – több-
ször módosított – 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (11) bekezdésének a) pont-
ja az alábbiak szerint módosul:

„a) teljes közművel ellátott építési telkeken

aa) kialakult beépítésű lakóterületen, 600 m2-t meg nem haladó telken legfeljebb két lakás, e 
felett három lakás, a Ganzkertváros területén csak abban az esetben, ha az egy lakásra jutó te-
lekhányad nagyobb, mint 400 m2,

ab) újonnan alakított lakóterületen 800-1000 m2 teleknagyságig legfeljebb 4 lakás, a felett 
200 m2-ként további 1-1 lakás”

Záró rendelkezések

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.   
(2) Jelen rendelet előírásait a kihirdetését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

B u d a p e s t ,  2010. december 16.
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

Általános indokolás

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) be-
kezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdés felhatalmazása alapján alkot rendelkezést a szabályozási tervekről és módosíthatja 
azokat. Jelen módosítást a gyakorlati alkalmazás során felmerült tapasztalatok indokolják.

Részletes indokolás

1. §-hoz: a Ganzkertváros területén az építéshatósági eljárás egyértelművé tétele érdekében 
szükséges a pontosítás.

2. §-hoz: a hatálybalépés időpontjáról rendelkezik, figyelemmel az Épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (7) bekezdésében foglaltakra, 
mely szerint jelen módosítás – legkorábban – az elfogadástól számított 30. napon léptethető 
hatályba.

B u d a p e s t ,  2010. december 16.
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester
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Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

(Zárt ülés)
 
21.          Vagyon18 Zrt.  Alapító Okirat,  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítása,   

tulajdonosi döntések meghozatala
58. rendkívüli eljárással! 15.30 órára tervezve! Zárt ülés!

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

S2/Z       Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata  által   
fenntartott Hunyadi Mátyás Gimnázium igazgatója elleni fegyelmi eljárás megin-
dítása    
Zárt ülés!

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

(Zárt ülés után)

S3.          A Városőrség további működése  
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  dr.  Lévai  István  Zoltán  
alpolgármester) 

Ughy Attila: az  előterjesztőnek nincs  kiegészítése,  köszönti  rendőrkapitány urat,  aki  nem 
kíván hozzászólni. Kérdés szakasz következik.  

Vilmányi Gábor: kérdi, hogy az előterjesztő komolyan gondolja azt, hogy ez az intézkedés a 
„közbiztonság megőrzése és javítása érdekében” történik, mint ahogy azt a javaslatban leírja? 
Vita szakaszban elmondja majd, mit gondol.

Ughy  Attila: az  előterjesztő  szerint  ez  költői  kérdés  volt.  Kérdés  szakaszt  lezárja.  Vita 
szakasz következik.

Vilmányi Gábor: egy kicsi visszatekintéssel kell kezdenie, amikor még 20-20 fővel, 40 fővel 
működő Városőrség volt, akkor rendszeresen kérdezték tőle, hogy hol vannak a városőrök? 
Rendszeresen azt a választ kellett adnia, hogy nagy a kerület, még ezzel a létszámmal sem 
tudják  ellátni.  Amikor  kampányolt  a  FIDESZ  folyamatosan  azt  mondta,  hogy  rossz  a 
közbiztonság,  ha így van,  akkor  azt  nem erősíteni  kéne? Véleménye szerint  nem rossz,  a 
számok szintén nem ezt mutatják, de ez az intézkedés annak ellene hat. Eddig volt elméletileg 
10 ember, ebből 1 diszpécser és 9 városőr, most lesz 5 (ebből 1 diszpécser) + a kapitány úr 2 
fő szabadnapos rendőrrel megerősíti, tehát hatan lesznek, három járőr pár. Eddig volt legalább 
4,5  járőr  pár.  Azt  gondolja,  hogy nem mutat  ez  a  közbiztonság  erősítése  irányába,  tehát 
továbbra  is  azt  kérdezi,  hogy  ezzel  a  létszámmal  is  úgy  gondolja  az  előterjesztő,  hogy 
„közbiztonság megőrzése és javítása érdekében” teszi ezt az intézkedést?

Ughy Attila: a tisztánlátás kedvéért a Városőrségnek intézkedési jogosultsága nincs, nem tud 
tenni semmit, ha talál valamit, tehát a rendőröket kell kimennie, ami erősen árnyalja Vilmányi 
úr által elmondottakat.  
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Csomó Tamás: látszólag cáfolandó az, amit Vilmányi úr elmondott, hogy azért nincs városőr, 
mert nagy a kerület. Egy másik ügy miatt a múlt héten a Közbiztonsági Centrum előtt járt és 
azt  tapasztalta,  hogy három autójuk a Közbiztonsági Centrumot előtt  parkolt.  (Levetít  egy 
képet, amin ez látható.) 

Ughy Attila: köszöni szépen, vitában még hozzá lehet szólni.

Vilmányi  Gábor: „Nagy  tisztelettel  szeretném  Tamás  figyelmét  felhívni,  hogy  Ti  azt  
mondtátok,  hogy  új  időszámítás  kezdődött.  Úgy tudom –  és  azt  a  polgármester  úr  is  azt  
mondta,  hogy  állítsák  be  az  óráikat  -,  hogy  a  városvezetését  most  Ti  viszitek.  Én  úgy 
gondolom, hogyha valakinek emiatt a felvétel miatt lépnie kellett volna, az nem én vagyok,  
nem mi vagyunk, hanem Ti lennétek. Erre csak azt tudom mondani, hogy innentől kezdve az a  
Ti felelősségetek, hogy ott miért állt három autó?”

Ughy Attila: akkor ezt vehetik felhatalmazásnak az előterjesztésre?

Vilmányi Gábor: „Én nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy valakinek a felelőssége,  
szerintem rossz válasz volt, legalábbis a prezentáció.”

Ughy Attila: vitát lezárja, az előterjesztőé a szó.

dr. Lévai István Zoltán: „Tisztában vagyunk, voltunk azzal, hogy Vilmányi Gábor önkéntes  
szakértője ennek a témának és szívügye a Városőrség, de elhangzott a hozzászólásában az,  
hogy  számunkra  is  fontos  a  közbiztonság  és  ezt  csak  megerősíteni  tudom.  Természetesen 
komoly a szándékunk és ahogy mi is komolyan vettük a Városőrség megalakításáról szóló 
döntést, meg is szavaztuk, tehát megadtuk a lehetőséget az előző városvezetésnek, hogy az  
általunk is fontos közbiztonsági kérdéseket ezen formában kezelje, javítsa a közbiztonságot.  
Ahogy  azt  Vilmányi  úr  látja  az  előterjesztésben  -  teljesen  felkészülve  a  napirendi  pont  
tárgyalására -  a közbiztonság támogatása a következő évben meg fog maradni,  csak más 
szakmai úton indulunk el. Én nem tekintem magam közbiztonsági szakembernek, ezért nem is  
kívánok olyan szakmai magyarázatba belebocsátkozni, mint ahogy Ön megtette, viszont azt  
érzékeltem, hogy nem megfelelően értelmezi az újjá alakuló Városőrség működését, ezért én  
kérem Kapitány urat, hogy javítsa ki azokat a pontatlanságokat, -  különösen a Rendőrség 
tekintetében,  amit  Vilmányi  úr  megfogalmazott.  Az  előterjesztésben  is  benne  van,  hogy  a  
Rendőrségre, a szakavatott szervre támaszkodva kívánjuk a Városőrséget átalakítani és azt  
gondolom, hogy a szakmai iránymutatás, amit a Rendőrség  tud majd január elsejétől adni, az  
megfelelő módon tudja majd kezelni ezt a kérdést,  tehát arra kérem Rendőrkapitány urat,  
hogy pontosítsa a következő időszak  szakmai megosztását, ami a Rendőrségre vonatkozik,  
mert pontatlanul interpretálta Vilmányi úr.”

Kékesi  András  (rendőrkapitány): mindenképpen  úgy  képzeli  el  a  Rendőrség 
együttműködését a Városőrséggel, hogy van ez a helyzet, csökken a Városőrség létszáma, 20 
főre, ebben a helyzetben kell nekik garantálni azt a közbiztonságot, amit elvárnak a kerület 
lakosai, ezért javaslatot tett polgármester úr felé, hogy szolgálatonként 2 fő intézkedésképes 
rendőrrel növeljék meg azt a támogatási rendszert, amit eddig is ad az Önkormányzat. Ez a 
szolgálatonként 2 fő, összesen 4 fő hivatásos rendőrt jelent, akik most már olyan célokat is ki 
tudnak elégíteni, amik a lakosság felől fogalmazódtak meg kritikaként – mind a Városőrség, 
mind a Rendőrség felé -, hogy nem nagyon látnak járőröző gyalogos rendőröket, városőröket. 
Úgy gondolja, hogyha ez meg tud valósulni és megkapja a Rendőrség ezt a plusz támogatást 
és a Városőrséggel egy jó kommunikációt ill. együttműködést ki tudnak alakítani, ami nagy 
mértékben  befolyásolja  azt,  hogy  a  városőrök  idomulni  tudnak  a  Rendőrség  szolgálat-
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ellátásához. Ezt a célt szolgálja az is, hogy ne 24/72 órában dolgozzanak, hanem idomuljanak 
az Ő szolgálati ellátásukhoz, ami azt jelenti, hogy 12 órát dolgoznak nappal, 24 órát pihennek, 
12 órát dolgoznak éjszaka és 48 órát pihennek. Tehát, ha ehhez tudnak idomulni, akkor be 
tudnak kapcsolódni az életükbe, meg tudják adni a városőröknek is azt a plusz információt, 
amit minden olyan szervezetnek – legyen az Városőrség, Polgárőrség, Rendőrség -  tudnia 
kell  a  helyi  közbiztonságról,  tehát  el  tudják  látni  a  feladataikat.  Az  eligazításaikon  részt 
tudnak venni, közös akciókban részt tudnak venni, akkor egy központi irányítás alatt – ami 
egy szakmai irányítást ért egy együttműködési megállapodás alapján -, úgy tudják a kerület 
területét  lefedni,  ami közel  40 négyzetkilométer,  hogy az a lakosság érdekeit  szolgálja  és 
minél több helyen megjelennek. Amit eddig hiányoltak a lakosok, hogy nem látnak gyalogos 
járőröző rendőröket az ezzel meg tud valósulni, hiszen így  a szolgálatellátást a plusz főkkel 
már ki lehet alakítani úgy, hogy a városőrrel közösen tudnak - azokon a területeken, ahol ez 
bűnügyileg indokolt - járőrözést folytatni és ez hatékonyabb lesz, mert akkor intézkedni is 
tudnak és a rendőrnek is lesz egy társa, aki tudja biztosítani az intézkedést. 

Kőrös Péter:   „Nagyon szépen köszönöm a szót, Polgármester Úr! Sajnálom, hogy Csomó 
Tamás nincs a teremben, mert igazából határozathozatal előtt egy véleményt szeretnék azzal  
kapcsolatban megfogalmazni, amit itt a teremben láttunk. Azt gondolom, hogy nem egy fair  
magatartást, hogy kivetítünk ide két-három képet és azt a látszatott keltjük vele – és nem állít-
va vagy kérdezve, hogy mikor készült ez a kép, de ez a kép tipikusan alkalmas volt annak a  
látszatának beállítására -, hogy azok az emberek dolgoznak, adott esetben váltásnál is készül-
hetett  ez a kép, akkor lett volna korrekt, ha hozzáteszik, hogy melyik napszakban készült.  
Most nem akarnék példálózni, de azt gondolom, hogy három órakor, amikor  a Képviselő-tes-
tületi ülés elkezdődött, ugyanebben a teremben,  hogyha elkezdtünk volna fotózni, nyilvánva-
lóan ebből is lehetett volna a kiragadott részleteket feltenni, hogy bizonyos emberek éppen a  
munkahelyükön vannak-e vagy nincsenek-e, és valószínűleg a következő hetek folyamán töb-
bek között alpolgármester urat is le tudjuk bármikor fényképezni és azt állítjuk róla utólag  
adott esetben, hogy nem a munkahelyén volt. Természetesen nem teszünk ilyet, azt gondolom,  
hogy akkor korrekt egy ilyen fotó, különösen, ha negatív beállítást rakunk mögé, hogyha hoz-
zámondjuk azt, hogy egyébként ez nem váltás időszakban és nem akkor készült, amikor hiva-
talból ezeknek az embereknek ott volt dolga. Köszönöm szépen.” 

Ughy Attila: határozathozatal előtt megadja az előterjesztőnek még egyszer a szót.

dr. Lévai István Zoltán: nem ez alapján a kép alapján döntöttek így, tehát nem szeretnék a 
városőröket úgy beállítani, mint akik nem dolgoznak, de azt állítják, hogy ez a fajta javaslat 
egy hatékonyabb működést jelenthet. Bízik abban, hogy megelőlegezik a bizalmat nekik, mint 
ahogy Ők is tették egy éve, egyébként Csomó Tamás a véleményét mondta el és  - csak a tör-
téneti hűség kedvéért, még mielőtt komoly vitát váltana ez ki - jelzi, hogy féltizenegykor ké-
szült a kép, tehát nem váltás időszakban.

Ughy Attila: szavazás következik.
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(jelen van 21 fő képviselő)
 
1499/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
16 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett egyetért a közbiztonság megőrzése 
és javítása érdekében tett intézkedésekkel és az előterjesztésben foglaltakkal, egyúttal felkéri 
a polgármestert  a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ughy Attila polgármester
 

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, a Háztanács döntése alapján a karácsonyi 
ünnepség megtartására kerül sor, 45 perc szünetet rendel el.

(a földszinti aulában megtartott Karácsonyi ünnepség után)
 

Ughy Attila:  a szünetnek vége, ismerteti a következő napirendi pontot.
  

3.             Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2011. évi   
költségvetési koncepciója
26.  rendkívüli eljárással!
 (Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester) 

 
Ughy Attila: nincs kiegészítése, kérdés szakasz következik.

Kőrös  Péter:  a  korábbi  programjaikban  a  kormánypártiak  azt  állították,  hogy  a 
vagyongazdálkodás  átalakításával  forrásokat  fognak  teremteni.  Kérdi,  hogy  ezt  a 
koncepcióban hol találják? Hiányolják az anyagból a csatorna fejlesztési önrész betervezését 
illetve  az  erre  történő  utalást.  Kérdik,  hogy  a  jelenlegi  városvezetés  Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén kíván-e csatornázni? Ugyanez vonatkozik a korábban megkezdett nyílászáró 
programra,  érdeklődnek,  hogy  az  intézményeknél  ezt  kívánják-e  folytatni?  A 
lakástámogatásra vonatkozóan kérdezi, hogy a jövő évben a panelprogramokhoz valamilyen 
formában  az  Önkormányzat  hozzá  kíván-e  járulni?   Milyen  hatástanulmányok  készültek 
annak  érdekében,  hogy  a  tervezetben  szereplő  5  %  ill.  háttérintézményekben  10  %-os 
leépítésnek  milyen  hatása  lesz  a  feladatellátás  biztonságára  ill.  milyen  programokkal 
készülnek  az  elbocsátott  közalkalmazottak  és  köztisztviselők  helyzetének  javítására?  Az 
anyagban  nem  sokat  foglalkoznak  a  kisebbségekkel,  a  kisebbségek  támogatásával 
kapcsolatban  milyen  grémium  fog  dönteni  a  pályázatokról,  mert  ezzel  kapcsolatosan 
változásból beszél az anyag, de konkrétum nincs benne. A pénzügyi irodavezető úr leveléből, 
amelyet  a  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottsága  ülésén  feltett  kérdésre 
válaszként adott, a kisebbségek május előtt nem számíthatnak még pályázati pénzekre sem, a 
kettő  közötti  időszakban miből  finanszírozzák a  működési  költségeket?  További  kérdésük 
még, hogy ezzel kapcsolatosan konzultáltak-e velük, hogy milyen csökkenés fog történni a 
finanszírozásukban?

Petrovai László: van ez a 600 mFt-os kintlévőségük, amely tudomása szerint már I. fokon 
megítélve is nagyobb, tehát miért csak 600 mFt-tal szerepel a betervezése? 
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Ughy Attila: ez a 600 mFt-nál a Legfelsőbb Bíróság döntésére várnak, nem tudja pontosan 
mikor  fog  megszületni,  de  ha  sikerül  megállapodásra  jutni  és  megnyugtató  végeredmény 
születik,  akkor  talán  előbb  is  lehet  ezzel  a  dologgal  valamit  kezdeni.  Azért  szerepel  a 
költségvetési  koncepcióban  ez  a  600  mFt,  mert  ha  sikerül  ilyen  nagy  összegű  forráshoz 
hozzájutni, akkor azt fenntartásra, működtetésre szeretnék fordítani. Általánosságban köszöni 
a  megtiszteltetést,  hogy  ennyi  kérdést  feltettek  a  koncepcióval  kapcsolatban,  de  sokkal 
előbbre jutnának, ha előtte írásban feltették volna a kérdéseit.  A többi kérdésre válaszolva 
elmondja, hogy csatornázás már olyan régen volt a kerületben, hogy már a képviselőtársai 
sem emlékeznek  az  új  rendszerre,  hogy kerületi  önrészre  nincs  szükség,  mert  a  főváros 
átvállalta  a  feladatot.  Egyébként  megnyugtatásként  elmondja,  hogy  az  előző  félévben 
számtalan  tulajdonosi  hozzájárulási  engedély  lett  fővárosi  közterületekre  kiadva 
csatornaépítéssel kapcsolatban, tehát ez a tervezési folyamat már olyan stádiumban van, hogy 
tavasszal  bizonyos  területeken  elindulhat  a  folyamat.  A háttérintézményekkel  kapcsolatos 
leépítések  az  általános  koncepció  első  anyagában  szerepeltek,  amely  egy  szélesebb  körű 
kitekintést  jelentett  a  teljes  intézményi  szférára.  Nem  a  kerületi  önkormányzattal 
kapcsolatban,  mert  annak  nem  sok  háttérintézménye  van.  Valóban  a  kisebbségi 
önkormányzatok támogatása esetében általában felmerült egy probléma, ami alkotmányossági 
aggályokat is felvet ill. az ombudsman is foglalkozik vele, az pedig az, hogy hol különül el  a 
működési támogatás és a különböző rendezvények, az anyaországgal való kapcsolattartás és a 
kulturális rendezvények szervezése közti különbség. Erre próbál ez a költségvetési koncepció 
reagálni,  hogy  viszonylag  szikár  módon  próbálja  szerepeltetni  azt  az  elemet,  amely  a 
működésre vonatkozik és ezentúl azok a többletforrások rendelkezésre  állnak,  amelyek az 
Önkormányzat  területén  működő  kisebbségi  önkormányzatoknak  biztosítanak  lehetőséget 
kulturális,  társadalmi,  iskolai  programok szerevezésére.  Ez két különböző elem, ez nem a 
XVIII.  kerület  specifikuma,  általában  merült  fel  ebben  ezzel  kapcsolatban  kérdés.  A 
panelprogrammal kapcsolatban a költségvetési koncepciónak vannak általános pontjai ill. ha 
végignézte  képviselőtársa  könyvvizsgáló  úr  megjegyzéseit,  akkor  abban  lágyan  és 
lekerekítetten  megfogalmazta,  hogy semmilyen típusú  felújítás  ill.  új  beruházás  elkezdése 
nem indokolt, ha az nem átfolyó, megkezdett beruházás befejezését jelenti ill. ha nem olyan 
közvetlen,  az  Önkormányzat  számára  rövidtávon  megtakarítást  jelentő  beruházásról  szól. 
Amit felvetett azok között nyilván található ilyen is, ezeket egyedileg kell megvizsgálni.
Kérdéskört lezárja, vita szakasz következik.

Kőrös Péter: elég részletesen tanulmányozták az anyagot és megmondja őszintén ez az első 
olyan  költségvetési  koncepció,  amely  ilyen  nagy  arányban  foglalkozik  az  országos 
költségvetés ill. annak vonatkozásaival és tesz utalásokat, de sajnálattal mondja, hogy más 
következtetéseket vont le a saját költségvetésére vonatkozóan.  A költségvetési koncepcióban 
elég részletesen foglalkoznak azzal, hogy ebben az országban jövő évben általános és jelentős 
adócsökkentés várható, amelynek eredményeképpen majd itt nagy „hurrrá-optimizmus” miatt 
annyi pénze lesz az embereknek, hogy megindulnak a vállalkozások. Tisztelettel szeretnék 
jelezni, hogy a közgazdász szakma erőteljesen megosztott és két típusú vélemény van, egy 
erőből  elfogadott,  amelyet  jelentősen  vitatna.  A  jelenlegi  költségvetési  koncepció  sok 
mindenben  erre  alapoz,  tehát  félnek,  hogy  egy kicsit  ez  félrevezető  lesz  a  költségvetési 
koncepció tervezésénél. Ugyanígy szeretnék pár rossz gyakorlatra felhívni a figyelmet, amit 
tegnap a  Tulajdonosi Bizottság ülésén is megtettek,  hogy az a pénz, amiről a koncepció is 
beszél, az a 4-500 mFt, amellyel a cégek működési támogatását készülnek csökkenteni, azt 
gondolják, hogy a kerület ingatlan állományán meg fog látszani és ezeket később sokszorosan 
kell visszapótolni. Szintén ebben a koncepcióban azt olvassák, hogy azzal terveznek, hogy a 
hiány növekedni fog, tehát a táblákból az derül ki, hogy az első évben ill. az utána következő 
években egy ill. 500-500 millió forint hiánnyal számolnak. A 600 mFt-tal kapcsolatban érti 
polgármester  úr óvatosságát  és  azt  gondolja,  hogy az egy támogatható dolog,  de szeretné 
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visszaidézni azokat a jelszavakat, hogy „Előttünk a feladat, mögöttünk a kormány!”, ennek a 
követelésnek a kifizetésére, ami tudomása szerint jogerős, Ők tudnának a legnagyobb hatást 
gyakorolni.  Tehát  amikor  a  költségvetési  koncepcióban  ezzel  bevételként  nem konkrétan 
számolnak  az  az  érdekérvényesítő  képességük  gyengeségét  mutatja.  Azt  gondolja,  hogy 
frakciója ezt a költségvetési koncepciót ebben a formában nehezen tudja támogatni és éppen 
azért, hogy segítse a költségvetés a következő évi  pozícióját, különösen arra tekintettel, hogy 
pont az Országgyűlés által a közeljövőben elfogadandó költségvetés alaphangon 30 milliárd 
forinttal csökkenti az önkormányzatok támogatását, amelynek nyilvánvalóan a XVIII. kerület 
is szenvedő alanya lesz, ezért kiegészítő határozati  javaslatokat fogalmaztak meg, amelyet 
megfontolásra és támogatásra ajánlanak.  

Ughy Attila: röviden reagálva elmondja, hogy nem gondolta komolyan, hogy a Legfelsőbb 
Bíróság döntésére bármilyen befolyása is lehetne, bár az ötlet jó, kétharmaddal sok mindent 
lehet, de kéri óvatosabban fogalmazzon. Többség és kisebbség az alapvető filozófiai kérdés, 
ezzel  kapcsolatban  azt  javasolja,  hogy  nyilvánvalóan  azért  szerepel  a  költségvetési 
koncepcióban  egy  általános  kitekintés,  mert  érezni  és  látni  kell  azt,  hogy  a  korábbi 
költségvetési  államháztartási  filozófiához  képest  egy másfajta  filozófia  alapján  és  mentén 
történik az ország, a főváros és a kerületi önkormányzatok költségvetésének tervezése is. Erre 
próbáltak egy kísérletet tenni, előző években az akkori előterjesztők azért nem tették meg, 
mert ki volt alakítva  egy nagyjából 1-1,5 évtizedes rendszer, ami mentén ezek a költségvetés-
tervezések zajlottak,  de szerinte  érdemes beszélni  arról,  hogy ezek a kérdéskörök hogyan 
változnak ebben az esztendőben. Nyilván a külső tényezők, az ország, ill. Európa gazdasági 
kilátásainak következtében újra kell gondolni ezt az egész rendszert és ennek a megjelenése 
ez ez többek között. A többi kérdésben nem kell feltétlenül egyetérteniük, előterjesztőként ez 
így látja, az „Előttünk a feladat, mögöttünk a Kormány!”  jelszóval kapcsolatban megjegyzi, 
hogy  a Kormány földút normatíva keretén belül egy 2 milliárdos szétosztható összegből 75 
millió  forintnyi  többlet-támogatást  már  sikerült  a  kerületi  Önkormányzatnak  a  szilárd 
útburkolat nélküli utak felújítására a következő évi költségvetésből elnyerni. A végszavazás 
még nem történt meg, de ezt a módosító indítványt már a korábbi tárgyalási szakaszokban 
elfogadták,  tehát nagy valószínűséggel  ezzel  talán bizonyos területeken előrelépést  tudnak 
elérni. Németh úrnak adja meg a szót.

Németh  Zoltán  (Pénzügyi  Iroda  vezetője):  kizárólag  a  kisebbségekkel  kapcsolatban 
mondja, hogy az csak az általános menet, ami szerint áprilisban lehet arról dönteni, hogy a 
benyújtott  pályázatok  alapján az  egyes  kisebbségi  önkormányzatok  mely rendezvényre  és 
egyéb kisebbségi tevékenységre mennyi pénzt tudnak kapni. Gondolja annak semmi akadálya 
nincs, hogyha egy olyan rendezvénye van egy kisebbségnek, amelyet a korábbi években is 
csinált, akkor úgy gondolja, hogy egy soron kívüli eljárással, ennek a keretnek a terhére azt 
meg lehet előlegezni.  

Ughy Attila: módosító indítványok írásban érkeztek, három ilyen érkezett. Határozathozatal 
előtt megadja a szót Lévai alpolgármester úrnak.

dr.  Lévai  István  Zoltán: azt  gondolja,  hogy a  koncepcióra  ilyen  megközelítésből  olyan 
véleményeket megfogalmazni a költségvetés tervezésének ebben a fázisában még korai, mint 
például,  hogy  a  kisebbségi  önkormányzatok  vonatkozásában  miért  nem  mutatják  be  a 
szabályzati rendszert, amelynek alapján szeretnék más módon a támogatást kiosztani, mert itt 
szó sincs arról,  hogy azokat  a  kisebbségeket,  amelyek komoly programokat  visznek,  nem 
fogják  támogatni  vagy  ellehetetlenítik  a  kisebbségeket.  Tehát  vigyázzon  az  ilyen  típusú 
megfogalmazással,  mert  ez akár félreérthető, nem mondott  ilyet,  de a gondolkodásából az 
tükröződött, hogy ők már majdnem leállítják a kisebbségi folyamatokat. A másik dolog, hogy 
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ezt a hagyatékot, amit Ők eléjük tártak, csak ilyen koncepcióval lehet kezelni, amelyben a 
stabilizáció  és  a  költségvetési  újrastrukturálása  szempontjából  nagyon  fontos  a  kerület 
számára, hogy maradjon mozgásterük majd a jövő év második felére és főleg, hogy amire 
utalt  Kőrös  úr  és  Petrovai  úr  is,  az  a  bizonyos  600  mFt-os  bevételi  forrás,  egy  felelős 
tervezéssel  egy  olyan  többlet,  ami  nagyon  jól  jöhet  majd  különböző  feladatok 
finanszírozására. Úgy  ítéli meg, hogy ebből is az látszik, hogy itt egy felelősebb tervezés 
folyik, és ha ez a típusú szemlélet valósult volna meg az elmúlt időszakban - ami nem így 
történt,  hiszen  a  bevételek  túl  voltak  tervezve,  a  kiadások  meg  gyakorlatilag  bőségesen 
pazarló módon lettek tervezve -, inkább ezt el kellene ismernie az ellenzéki frakciónak, hiszen 
pontosan ismeri a számokat. Felelősebb ellenzéki politizálást kér tőlük, különösen a pénzügyi 
helyzet tekintetében és főleg frakcióvezető úrnak, aki igen komoly részt vállalt az elmúlt 4 év 
stratégiai irányításából, neki külön felelőssége van ezekben a kérdésekben.

Kőrös Péter:  elég nehéz időszak előtt fognak állni, ha folyton azzal a gyakorlattal találják 
magukat szemben, hogy vélemények és érvek ütköztetése helyett, egy ilyen homályos, saját 
maguk által épített köd mögé igyekeznek elbújni és hagyatékról beszélnek. Elég, ha előveszik 
a  kerületben  most  megjelent  két  újságot,  mindkettőnek  nyilatkozott  Lévai  úr,  és  a  két 
nyilatkozat között sincsen számszaki egyetértés ill. összegszerűség. „Tehát nagyon nehéz azt  
úgy  és  azt  gondolom,  hogy  nem  komoly  európai  kultúremberekhez  méltó  az  a  típusú 
vitatkozás, amikor állítunk valamit úgy, hogy a másik felet soha nem kérdezzük meg és abban 
bízunk, ha elég sokszor elmondjuk azt, hogy itt ez a hagyaték mennyire rossz, akkor előbb-
utóbb ebből majd igazság válik, tehát alpolgármester úr ez egy - hogy mondjam -,  ez hozzád 
sem méltó,  tehát  én  arra  kérlek  inkább  és  arra  kérném minden  képviselőtársamat,  hogy 
próbáljunk meg érvekkel és tényekkel vitatkozni és ne mindig e mögé bujkáljunk, hogyha van 
egy  javaslat  vagy  felvetés  akkor  ezzel  kezdünk  ebből  kimenekülni,  hogy  ütköztessük  a 
véleményeket.”

Ughy Attila:  „Köszönöm szépen, határozat-hozatal előtt csak annyit reagálnék Péter arra,  
amit mondtál, hogy lehetséges, hogy a számok leírásában egyébként igazad van, de azért tedd  
a szívedre a kezed és Te is tudod, hogy lényegében azért nagyjából mindegy, hogy 9,8 md-ról  
vagy 10,1  md-ról beszélünk nagyságrendileg, ez is rossz és az is rossz. Tehát azért, ha itt  
felmeritek tenni a kezeteket és azt mondjátok, hogy számszakilag a 9,8 és a10,1 az érdemi 
különbséget jelent, hát azt gondolom, hogy akkor tényleg sok mindenben nem értünk egyet.”
Három kiegészítő javaslat érkezett, nem áll módjában befogadni ezeket, de azt gondolja ez 
nem meglepetés. Kéri a szavazást először az előterjesztésben lévő két határozati javaslatról.

(jelen van 20 fő képviselő)

1500/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13  igen  szavazat,  5  ellenszavazat  és  2  tartózkodás  mellett  elfogadja a  költségvetési 
koncepcióban  foglaltakat,  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2011.  évi  költségvetést  a 
költségvetési koncepció figyelembevételével állítsa össze.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Ughy Attila polgármester
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jelen van 20 fő képviselő)
 
1501/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett  felkéri a polgármestert, hogy a 
2011. évi költségvetést a koncepció részét képező ütemtervnek megfelelően készíttesse el.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a három kiegészítő javaslatról külön kéri a szavazást. 

(jelen van 20 fő képviselő) 

1502/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete  
5  igen  szavazat,  14  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett nem  fogadja  el a  következő 
javaslatot:
„A  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  vizsgáltassa  meg,  hogy  a  Magyar  
Köztársaság  kormánya  tisztségviselőinek  részéről  2010.  májusát  követően  tett  felelőtlen 
kijelentések  hatására  jelentősen  romló  forint-euró,  valamint  forint-svájci  frank 
árfolyamváltozás  milyen  mértékben  rontotta  Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-
Pestszentimre  Önkormányzat  adósságszolgálati  kötelezettségeit  2010,  2011,  2012,  2013, 
valamint 2014. években különös tekintettel a kötvényben meglévő adósságállományra.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős:   polgármester”

(jelen van 20 fő képviselő)
 
1503/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete  
6  igen  szavazat,  13  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  nem  fogadja  el a  következő 
javaslatot:
„A  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  vizsgáltassa  meg,  hogy  a  Magyar  
Köztársaság kormánya által benyújtott 2011. évi költségvetésben az önkormányzatokat érintő 
közel  30  milliárd  forintos  elvonásai  milyen  hatással  lesznek  Budapest,  XVIII.  kerület  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  2011.  évi  pozícióira.  A  Képviselő-testülete  
felkéri  a  polgármestert  tájékoztassa  arról,  hogy  milyen  intézkedéseket  kívánnak 
foganatosítani  a  jelentős  mértékű  kormányzati  elvonások  kerületet  érintő  hatásainak 
mérséklésére.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős:   polgármester”
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(jelen van 20 fő képviselő)
 
1504/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete  
6  igen  szavazat,  13  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  nem  fogadja  el a  következő 
javaslatot:
„A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  vizsgáltassa  meg,  hogy  a  Magyar 
Köztársaság kormánya által benyújtott 2011. évi költségvetésben az önkormányzatokat érintő 
30  milliárd  forintos  elvonások  elkerülése  érdekében  milyen  módosító  javaslatot  kell  
benyújtani  a  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetési  törvényjavaslatához,  hogy 
elvonások kikerüljenek a törvényjavaslatból.  
A  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elkészített  javaslatról  tájékoztassa 
kerületünk országgyűlési képviselőit.
Határidő: 2010. december 20.
Felelős:   polgármester”

Ughy  Attila: megállapítja,  hogy  nem  fogadták  ezeket  a  javaslatokat,  a  napirendi  pont 
tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

  

4.            Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat   
Képviselő-testületének  rendelete  az  Önkormányzat  2011.  évi  átmeneti 
gazdálkodásáról 
27. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és  előterjesztő: Ughy Attila polgármester) 

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   Kéri a szavazást.
  

(jelen van 19 fő képviselő)

Budapest, XVIII.  kerület   Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete
12 igen szavazat és 7 tartózkodás mellett megalkotja 43/2010. (XII.21.) sz. rendeletét.    

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 43/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

A  Budapest  XVIII.  ker.  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. törvény V. fejezet 
76. §-ában foglaltak alapján a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok 
elkerülése érdekében az átmeneti gazdálkodást az alábbiak szerint határozza meg:
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1.  § A  Képviselő-testület  felhatalmazást  ad  a  polgármesternek  a  XVIII.  ker. 
Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a  kiadások jelen rendelet  3-9.  §-
aiban  meghatározott  feltételekkel  történő  teljesítésére,  valamint  a  kiadások  teljesítéséhez 
szükséges  –  a  6/2010.  (III.  01.)  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt – pénzügyi műveletek végrehajtására.

2. §   A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek az önállóan gazdálkodó 
intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások jelen rendelet 3-9. §-aiban 
meghatározott feltételekkel történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján. A 
rendelet  mellékleteként  szereplő  1.  sz.  tábla  a  tervezett  bevételeket  tartalmazza  főbb 
bontásban.

3. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodási
a) bevételeinek főösszegét 3.355 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 4.375 millió forintban,

c) hiányát 1.020 millió forintban  határozza meg.

A költségvetési hiányt  1.020 millió forint  rövidlejáratú, illetve rulírozó hitel  felvételével 
kell finanszírozni.

4. § A költségvetési intézmények bevételeit a 6.1. sz. tábla, kiadásait 6.2. sz. tábla szerint 
határozza meg a Képviselő-testület.

5.  § Nem  önkormányzati  intézmények,  alapítványok,  egyéb  szervezetek  részére  az 
átmeneti  gazdálkodás időszaka alatt  egész évre kiható önkormányzati  kötelezettségvállalás 
csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján történhet. 

6. § (1) A jóváhagyott, illetve folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz 
kapcsolódóan kifizethetők:

a) a 2010. évi december 31-i záró pénzkészlet állomány erejéig a tényleges teljesítésnek 
megfelelően,

b) a Képviselő-testület hatályos határozatai szerinti kötelezettségek.

(2)  A  jóváhagyott,  folyamatban  lévő  fejlesztési  feladatoknál  szerződésmódosítás  nem 
irányulhat a megkötött szerződés 2011. évi ütemének a növelésére.

Vegyes záró rendelkezések

7. § Ha a 6. § (1) bekezdése alapján történt kifizetések meghaladják az adott fejlesztési 
feladatra a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor a fedezetet ágazaton 
belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

8.  § Az  általános  tartalék  kizárólag  a  nem számszerűsíthető,  váratlan  kiadásokra  nyújt 
fedezetet, és a polgármester által történt engedélyezést követően vehető igénybe. 

9.  § A  rendelet  2011.  január  1.  napján  lép  hatályba,  és  a  Budapest  XVIII.  ker. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletének 
elfogadásáig érvényes.
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10. §  A rendelet mellékleteit képezik az alább megnevezett táblázatok:

 I. Rendelet részét képező táblázatok
1.     Bevételi főtábla
2.     Kiadási főtábla,
2.2.  Tartalékok
3.     Szakfeladati összesítő

30. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 
6.1.  Intézményi bevételek
6.2.  Intézményi kiadások

1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

     II. Tájékoztató jellegű táblázatok

          1.2.a   Nem lakáscélú ingatlanok értékesítésének részletezése
   3.1.2.  Pénzeszközátadások

6.       Intézmények támogatása
9.       Vagyon18 Zrt és az Önkormányzat közötti elszámolások

Budapest, 2010. december  16.
dr.Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila s.k.

címzetes főjegyző polgármester

Általános indokolás

A rendelet a 2011. év eleji átmeneti − a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat,  valamint  intézményeinek  költségvetésére  vonatkozó  rendeletek 
megalkotásáig tartó  − időszak finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A 
szabályozás alapja a jogszabályi rendelkezés, a szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, 
a pénzügyi zavarok elkerülése.

Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti,  mely egyrészről a működés pénzügyi 
feltételeit,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  önállóan  gazdálkodó  intézmények  likviditását 
biztosítja, másrészről a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat 
korlátozza  annak  érdekében,  hogy  a  költségvetés  elfogadásáig  a  körülményekhez  képest 
maximális döntési szabadságot fenntartsa.

Részletes indokolás

1-2.  §-hoz: a  Képviselő-testület  felhatalmazást  ad  a  Polgármesternek  a  bevételek 
folytatólagos beszedésére,  ez a zavartalan működés  előfeltétele,  ennek korlátozását  semmi 
nem  indokolja.  A  kiadások  vonatkozásában  meghatározott,  a  további  paragrafusokban 
részletezett  feltételeket  (korlátozásokat)  határoz  meg  annak  érdekében,  hogy a  2011.  évi 
költségvetés elfogadásáig ne történhessenek olyan kötelezettségvállalások, illetve kiadások, 
amelyek  szűkítik  a  Képviselő-testület  költségvetés  elfogadására  vonatkozó  döntési 
szabadságát.

3. §-hoz: a  rendelet 3. §-a és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi  és 
kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák.

4.  §-hoz: az  intézmény  finanszírozásánál  javasolt  értékek  számítása  a  kiadások  bázis 
szintjéből indul ki a jelentős súlyú bázishoz viszonyított eltérések költségnövelő hatásának 
figyelembevételével.
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5.  §-hoz: a  nem  önkormányzati  intézményeknek  nyújtott  támogatás  az  Önkormányzat 
működése  szempontjából  másodlagos,  az  ezekre  vonatkozó  döntés  a  költségvetés 
elfogadásáig halasztható.

6-7.§-hoz: az  önkormányzati  fejlesztési  feladatok  finanszírozásának, 
kötelezettségvállalásának  átmeneti  szabályait  részletezi.  Biztosítja  a  folyamatosságot, 
ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás tilalmával.

8.  §-hoz: az  általános  tartalék  keret  a  nem számszerűsíthető,  váratlan  kiadásokra  nyújt 
fedezetet.

9. §-hoz: a rendelet időbeni hatálya 2011. január 01.-jétől 2011. március 31.-ig, illetve a 
Budapest  XVIII.  ker.  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetési 
rendeletének megalkotásáig terjed.

A rendelet 10. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 2010. december 16. 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
  

5.             Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kap  -  
csolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes fel-
adat-jogköréről és a nemzetiségi és civilügyi tanácsnokról szóló 21/1996 (IX. 10.) 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
módosítása
56. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és  előterjesztő: Ughy Attila polgármester) 

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   

(jelen van 19 fő képviselő)

Budapest, XVIII.  kerület   Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
19 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 44/2010. (XII.21.) sz. rendeletét.    
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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének 44/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi 
önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi 
önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a nemzetiségi és civilügyi 
tanácsnokról szóló - 7/2005. (II. 01.) önkormányzati rendelettel,  59/2002. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelettel módosított, 4/1999. (II. 16.) önkormányzati rendelettel, 34/1997 (XI. 

25.) önkormányzati rendelettel és a 35/1996 ( XI. 12.) önkormányzati rendelettel módosított - 
21/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 10. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint 21. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Rendelet 4. §-ának (10) és (11) bekezdései, valamint a 6. §, 7. § és 8. §-a hatályát 
veszti.

2. § A Rendelet 1.számú mellékletének 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11. A …………………. Kisebbségi Önkormányzat az Önkormányzat  közreműködésével 
minden  év  október  31.  napjáig  köteles  összeállítani  a  következő  költségvetési  év 
koncepcióját,  és  három  munkanapon  belül  megküldeni  azt  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának.  Ennek  összeállítása  előtt  az  Önkormányzat a  …………………. 
Kisebbségi Önkormányzat elnökével együttesen áttekinti az adott kisebbségi önkormányzat 
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait és bevételi forrásait. A …………………. 
Kisebbségi Önkormányzat véleményét az Önkormányzat költségvetési koncepciótervezetéhez 
csatolni kell. A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A koncepciót a képviselő-
testület  megtárgyalja,  és  határozatot hoz a költségvetés-készítés további  munkálatairól.  Az 
Önkormányzat  elfogadott  költségvetési  koncepcióját  és  a  költségvetés-készítés  menetét  a 
polgármester  minden  év  november  30-ig  megküldi  a  ………………….  Kisebbségi 
Önkormányzatnak.”

3. §  A Rendelet 1.számú mellékletének 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

"12.  Az  Önkormányzatra  és  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatokra  vonatkozó,  a 
költségvetési  törvényből  eredő  részletes  információk  megismerése  után  az  Önkormányzat 
költségvetési  rendelet tervezetének előkészítési  folyamatában az Önkormányzat folyamatos 
egyeztetést folytat a …………………. Kisebbségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében 
rendelkezésre bocsátja a …………………. Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó adatokat. 
Az  egyeztetés  során  a  szakmai  bizottságok  (Pénzügyi  Ellenőrzési  Bizottság)  üléseire  a 
………………….  Kisebbségi  Önkormányzat  elnökét  vagy  az  általa  meghatalmazott 
képviselőt meg kell hívni. 

A helyi  kisebbségek  költségvetését  megállapító  határozat  tervezetet  az  adott  kisebbség 
kezdeményezésére a jegyző készíti elő és azt a …………………. Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke terjeszti a  …………………. Kisebbségi Önkormányzat testülete elé. "

4. § A Rendelet 1.számú mellékletének 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a megállapodást kötő felek egymás 
közötti egyeztetéssel rendezik.”
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Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő 2. napon hatályát 
veszti.

B u d a p e s t ,   2010. december 16.
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

Indokolás

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 21. §-a szerint bármely települési 
képviselőnek  a  javaslatára  a  települési  képviselők  közül  tanácsnokokat  választhat.  A 
tanácsnok  felügyeli  a  képviselő-testület  által  meghatározott  önkormányzati  feladatkörök 
ellátását.

A  Képviselő-testület  2010.  október  14-i  alakuló  ülésén  döntött   az  informatikai  és 
minőségügyi  tanácsnok,  valamint  a  kiemelt  rendezvények  és  testvérvárosi  kapcsolatok 
felügyeletével megbízott tanácsnok megválasztásáról. 

Nemzetiségi  és  civilügyi  tanácsnok  nem  került  megválasztásra,  ezért  a  rendeletben  a 
feladatkör megszűnéséhez kapcsolódó változást tüntettük fel.

Budapest, 2010. december 16.
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.

címzetes főjegyző
Ughy Attila s.k.

polgármester

 
Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

6.             Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról   
és  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  2/2008  (II.  01.)  számú  önkormányzati 
rendelet módosításáról 
28. rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Csomó  Tamás 
alpolgármester) 

Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs kiegészítése, bizottsági vélemény nincs, megállapítja, 
hogy kérdés, vita nincs, határozathozatal előtt megadja a szót Csomó alpolgármester úrnak.

Csomó Tamás: érkezett egy kiegészítő határozati javaslat Kocka Józsefnétől, amit azért nem 
fogad be, mert két szempontból sincs értelme. Az egyik az, hogy két olyan ellátásról van szó, 
amit  nem azért  vesznek  igénybe  az  emberek,  mert  tudják  róla,  hogy van,  itt  a  családok 
átmeneti  otthonáról  és  a  gyerekek  átmeneti  otthonáról  van  szó,  olyan  esetekben,  amikor 
valakik  súlyos  krízishelyzetbe  kerülnek,  családok  vagy  gyerekek,  tehát  abban  az  esetben 
úgyis oda fognak fordulni, függetlenül a térítési díjtól. Ez az egyik oka, a másik az, hogy 
valójában nem változik a térítési díj számítási módja, mert eddig is az egy főre eső jövedelmet 
vették alapul, itt a rendelet a gyakorlatnak megy utána.
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Ughy Attila:  kéri a rendeletről való szavazást, majd a kiegészítő határozatról való szavazást.

(jelen van 18 fő képviselő)
 
Budapest, XVIII.  kerület   Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 45/2010. (XII.21.) sz. rendeletét.    

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 45/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelettel 9/2009. (III. 01.) 
önkormányzati rendelettel módosított 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  94.  §  (1)-(2)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati  rendelet (a továbbiakban: rendelet)  11. § (2) 
bekezdésében  „a  fizetésre  kötelezett  havi  jövedelme,”  szövegrész  helyébe  „a  fizetésre 
kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem,” szöveg lép. 

2. § A rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1. mezőjében „A fizetésre 
kötelezett havi jövedelme” szövegrész helyébe „A fizetésre kötelezett családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.

Budapest, 2010. december 16.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A  rendelet  módosítását  az  átmeneti  gondozásért  fizetendő  személyi  térítési  díj 
meghatározásánál figyelembe vett szempontrendszer módosítása tette indokolttá.

Részletes indokolás
1.  §  és  2.  §-hoz: az  átmeneti  gondozásért  fizetendő  személyi  térítési  díj  mértékének 

meghatározása  a  családban  nevelkedő  gyermekek  száma  mellett  már  nem  a  fizetésre 
kötelezett havi jövedelmének, hanem a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi 
jövedelemnek a figyelembevételével történik, így a megállapított személyi térítési díj jobban 
arányban áll a fizetésre kötelezett és családja jövedelmével.
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3. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest, 2010. december 16.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

(jelen van 19 fő képviselő)

1505/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete  
5 igen szavazat és 14 ellenszavazat mellett nem fogadja el a következő javaslatot:
„A  Képviselő-testülete   felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  
gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  
módosításában  meghatározott  térítési  díjak  új  számítási  módjáról  tájékoztassa  a  kerület  
lakosságát,  segítve  ezzel  a  többgyermekes  és  szociálisan  rászoruló  családokat  a  
kedvezményes szolgáltatás igénybevételében.
Határidő: 2011. január 01. 
Felelős:   polgármester”

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
 
  
7.             A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés megszüntetése   

29. rendkívüli eljárással!
 (Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Csomó  Tamás 
alpolgármester) 

Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs kiegészítése, bizottsági vélemény nincs, kérdés szakasz 
következik.

Kőrös Péter: ez már a sokadik olyan előterjesztés, amikor hatékonyságra hivatkozik az elő-
terjesztő,  különböző  ellátási  feladatok  megszüntetésénél,  cégösszevonásoknál,  kérik,  hogy 
konkrétan magyarázzák el nekik, hogy kétszer 200 eFt-nyi kifizetett összegnél, hogyan lehet 
hatékonyabban ellátni ezt a feladatot a közszférában? Mi a probléma ezzel az ellátási formá-
val, ezzel a céggel, mert például a XII. kerületében ez egy élő szerződés és meg vannak elé-
gedve a szolgáltatás minőségével?

Petrovai László: ugyanezeket szerette volna kérdezni.

Csomó Tamás: a helyzet röviden annyi, hogy nem kell ezt a szolgálatot ellátniuk, tehát nem 
az a kérdés, hogy ki látja-e jobban, hanem az, hogy már nem kell ellátni az Önkormányzat-
nak, mert a törvény módosult. Ugyanakkor az emberek nem maradnak ellátatlanul, mert olyan 
szakember aki erre képes, ma is van a Családsegítő kötelékeiben, tehát nem fog problémát 
okozni ez a kerületben.   

Ughy Attila: kérdés szakaszt lezárja, vita következik.
 

33



Jkv-2010-12-16. Változat: 1.                                  Sorszám: 18.

Kőrös Péter: nem tudják osztani alpolgármester úr optimizmusát azzal kapcsolatosan, hogy 
ez nem fog problémát okozni, ugyan nem szakértő, de ez egy olyan típusú gondozási feladat, 
ahol nagyon sok élő munka és személyes kapcsolat kell ahhoz, hogy kialakuljon egy bizalmi 
kapcsolat a gondozó és a gondozott között. Sok munkaóra és több év után jelennek csak meg 
ezek az eredmények, ezeket a kapcsolatokat fogja átvágni ez az előterjesztés. Sajnos nem tud-
ják osztani optimizmusukat ill. azt gondolja, hogy ez a javaslat hordoz magában még egy koc-
kázatot, nevezetesen az ellátás helyszíne. Tudják, hogy nem könnyű helyzetű és sorsú embe-
rek ellátásáról döntenek, akiknek az ellátási helyszíne a Havanna lakótelep lesz, amely kör-
nyezetet valószínűleg nem fogják szeretni és az ott élőknek sem fog tetszeni. Sajnálattal ve-
szik tudomásul, hogy ez nem az első olyan javaslat, amely Csomó úr részéről ebbe az irányba 
hat. 

Ughy Attila: vitát lezárja, módosító nincs, kéri a szavazást egyben.

(egyben szavazásnál jelen van 20 fő képviselő)
    
1506/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit 
Kft-vel megkötött ellátási szerződést 2011. június 30. napjával megszünteti.
Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Ughy Attila polgármester
  
1507/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett felkéri a polgármestert a HUMÁN 
SZTRÁDA  Nonprofit  Kft-vel  megkötött  ellátási  szerződés  megszüntetésével  kapcsolatos 
intézkedések megtételére, valamint kötelezi a HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft-t, hogy a 
2011. január  1.  napjától  2011. június 30.  napjáig terjedő időszakra vonatkozó szakmai és 
pénzügyi beszámolóját 2011. augusztus 31. napjáig nyújtsa be.
Határidő: 2010. december 17.
Felelős: Ughy Attila polgármester
    

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
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8.            A  Csibész  Gyermekjóléti  és  Módszertani  Központ  Szakmai  Programjának   
módosítása
30. rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Csomó  Tamás 
alpolgármester) 

Ughy Attila: köszönti a vendéget, megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati 
javaslat nincs, majd kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   
  

(jelen van 20 fő képviselő)
 
1508/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat  Csibész  Gyermekjóléti  és  módszertani  Központ  módosított  és  egységes 
szerkezetbe foglalt Szakmai Programját elfogadja.
Határidő: 2010. december 22.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
  
      

9.            2011. évre teljesítmény-követelményének meghatározása a Polgármesteri Hivatal   
köztisztviselői részére 
31. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester) 

Ughy Attila: az előterjesztőnek nincs kiegészítése, bizottsági vélemény nincs, kérdés szakasz 
következik.
 
Kőrös Péter:  eddig az ilyen típusú előterjesztéseknek az előterjesztője jegyző asszony volt, 
kérdi ennek mi az oka?

Ughy Attila:  hosszú, komoly vitát folytattak jegyző asszonnyal erről és Ő „vesztett”. Vita 
nincs, módosító javaslat nincs, kéri a szavazást.
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(jelen van 19 fő képviselő) 
   
1509/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
14  igen szavazat és 5  tartózkodás mellett  a Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőinek 2011. 
évre vonatkozóan a teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat 1-19. pontban 
határozza meg:
Kiemelt általános célok:
1./ A Képviselő-testület által elfogadott  koncepciókban, stratégiai irányelvekben a  2011. évre 
vonatkozó feladatok végrehajtása. A képviselő-testület éves programtervében  meghatározott 
feladatok határidőre történő jogszerű végrehajtása.
2./  A  2011.  évi  költségvetés  végrehajtásának  szigorítása,  a  likviditás  biztosítása,  a 
működéshez szükséges pénzeszközök takarékos és racionális felhasználása, a bevételt növelő 
források feltárása . Költség-hatékony feladatellátás. Kintlévőségek csökkentése, felszámolása.
3./   A kerületi  hitelállomány csökkentésére tett  intézkedések végrehajtása,  a hitelállomány 
további csökkentése.
4./  A Hivatal  szervezeti  átalakításával  összefüggő  jogharmonizációs,  munkaszervezési  és 
adminisztrációs,  ügyviteli   feladatok határidőre történő jogszerű végrehajtása,  a zavartalan 
működés biztosítása.
5./ Képviselő-testületi, bizottsági, PVÖ előterjesztések pontos, határidőre történő előkészítése, 
a döntések törvényes és határidőben történő végrehajtása.
6./   Ügyfélbarát,  a  felesleges  bürokratikus  elemeket  nélkülöző   hatékony  ügyintézés 
megvalósítása, a hivatal egységes képének javítása, az ügyfélszolgálat  munkájának  erősítése, 
a  lakossági  bejelentések  fogadása,  szakszerű  ügyintézése  különös  tekintettel  a  határidők 
betartására.
7./  A hivatal   munkatársai  szakmai  felkészültségének,  ismereteinek  bővítése  kiemelten  a 
jogszabály változásokra.
Speciális célok:
8./A  belső  kontrollrendszer  felülvizsgálata,  továbbfejlesztése  és  rendszerszemléletű 
működtetése.
9./  Pályázati  lehetőségek felkutatása és az Önkormányzat  stratégiai  céljaival  összehangolt, 
műszaki dokumentációkkal és költségszámításokkal megalapozott pályázatok előkészítése.
10./ A kiemelt pályázatok (Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja,Pestszentimre 
városközpont integrált fejlesztése)végrehajtása menedzselése.
11./ Összehangolt közbeszerzési tevékenység megvalósítása mindenben megfelelve a törvényi 
előírásoknak.
12./ A Hivatal  és  gazdasági társaságok és a  kerületi  intézmények közötti hatékony kapcsolat 
kialakítása, a kommunikáció javítása.
13./ A Hivatal I.fokú adóhatóságával szemben kiemelt követelmény a nem adózó adóalanyok 
felkutatása és  adóztatása.
14./ Az önkormányzat vagyongazdálkodási, városfejlesztési feladatainak magas színvonalon 
történő, költséghatékony ellátása.
15./ A városőrség megfelelő működtetése, a kerületi bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok 
megvalósítása, az érdekelt hatóságok, szervezetek közötti együttműködés biztosítása.
16.  Kisebbségi  Önkormányzatok  működésének  központi  felülvizsgálatával  összefüggő 
feladatok ellátása.
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Eseti célok:
17./ A 2011. évi népszámlálással  összefüggő feladatok jogszerű, színvonalas ellátása.
18./  2011.  január  9-ei  Országos  Kisebbségi  Önkormányzat  képviselői  választás  sikeres 
lebonyolításában való közreműködés.
19./ A kistérségi és regionális együttműködés erősítése, közös területfejlesztési projektekben 
való részvétel.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

  
10.           Alapító Okiratok módosítása  

32. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Kucsák László alpolgármes-
ter)

Ughy Attila: az előterjesztőnek van kiegészítése.

Kucsák László:  az  előterjesztés  önmagáért  beszél,  van egy külön  kiosztott  anyag,  ami  a 
GESZ javított  módosított  és egységes szerkezetbe foglalt  alapító okiratát  tartalmazza,  erre 
tekintettel  kéri  a  testületet  a  javaslatok  elfogadására.  Megjegyzi,  hogy  az  Oktatási, 
Közművelődési-Sport és Ifjúsági Bizottság ezt már ilyen formában, módosítva, egyhangúlag 
támogatta a tegnapi ülésen.  

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban, egyben szavaznak.   

(egyben szavazásnál jelen van 18 fő képviselő)
 
1510/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1185  Barcika  tér  8.  sz.  alatti  Aprók  Falva  Óvoda 
módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1511/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1185  Barcika  tér  8.  sz.  alatti  Aprók  Falva Óvoda 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1512/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Budapest, Dráva u. 34./b sz. alatti  Dráva Óvoda 
módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1513/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Budapest, Dráva u. 34./b sz. alatti  Dráva Óvoda 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1514/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1184 Budapest, Építő u. 5.  sz. alatti Cseperedő Óvoda 
- Kindergarten Cseperedő módosító okiratát az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1515/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1184 Budapest, Építő u. 5. sz. alatti Cseperedő Óvoda - 
Kindergarten Cseperedő egybeszerkesztett  módosított alapító  okiratát  a  6.  sz.  melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1516/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest, Szélmalom u. 29-31. sz. alatti Mocorgó 
Óvoda módosító okiratát a 7.sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1517/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest, Szélmalom u. 29-31. sz. alatti Mocorgó 
Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 8.sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1518/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Budapest, Halomi út 113./a sz. alatti  Hétszínvirág 
Óvoda módosító okiratát a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1519/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Budapest, Halomi út 113./a  sz. alatti Hétszínvirág 
Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1520/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest,  Reviczky u. 52-56. sz. alatti  Zenevár 
Óvoda módosító okiratát a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1521/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest,  Reviczky u. 52-56. sz. alatti  Zenevár 
Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1522/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1186  Budapest,  XVIII.  ker.  Tövishát  u.6.  sz.  alatti 
Napraforgó Óvoda módosító okiratát a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1523/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1186  Budapest,  XVIII.  ker.  Tövishát  u.6.  sz.  alatti 
Napraforgó Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát a 14. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1524/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1185 Budapest, XVIII. Fülek u. 4. sz. alatti Nyitnikék 
Óvoda módosító okiratát a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1525/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1185 Budapest, XVIII. Fülek u. 4. sz. alatti  Nyitnikék 
Óvoda egybeszerkesztett módosított  alapító okiratát a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

39



Jkv-2010-12-16. Változat: 1.                                  Sorszám: 18.

1526/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Budapest, XVIII. ker. Üllői út 679 - 681.sz. alatti 
Csemete Óvoda módosító okiratát a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1527/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az  1182 Budapest, XVIII. ker. Üllői út 679 - 681. sz. alatti 
Csemete  Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító  okiratát  a  18.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1528/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag az 1181 Budapest,  XVIII.  ker.  Vándor  S.  u.  7.  sz.  alatti 
Vándor  Óvoda -  Kindergarten  Vándor módosító  okiratát  a  19.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1529/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag az 1181 Budapest,  XVIII.  ker.  Vándor  S.  u.  7.  sz.  alatti 
Vándor Óvoda - Kindergarten Vándor egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 20. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1530/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Budapest, XVIII. ker. Ady E.u.127.sz. alatti  Zöld 
Liget Óvoda módosító okiratát a 21. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1531/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Budapest, XVIII. ker. Ady E.u.127. sz. alatti  Zöld 
Liget Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító  okiratát  a  22.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1532/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Csolt u. 4. sz. alatti Vackor Óvoda - Kindergarten 
Vackor módosító okiratát a 23. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1533/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Csolt u. 4.sz. alatti Vackor Óvoda - Kindergarten 
Vackor egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 24. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1534/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag  az  1184 Budapest,  Dolgozó u.  16.  sz.  alatti  Szivárvány 
Óvoda módosító okiratát a 25. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1535/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az  1184 Budapest,  Dolgozó u. 16. sz. alatti  Szivárvány 
Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 26. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1536/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag az 1188 Budapest,  Eke u.16.  sz.  alatti  Napsugár Óvoda 
módosító okiratát a 27. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1537/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag az 1188 Budapest,  Eke u.16.  sz.  alatti  Napsugár Óvoda 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 28. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1538/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181  Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  12.sz.  alatti 
Pitypang Óvoda módosító okiratát a 29. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1539/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag  az  1181 Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  12.  sz.  alatti 
Pitypang Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító  okiratát  a  30.  sz.  mellélet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1540/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag  az  1181 Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  14.  sz.  alatti 
Robogó Óvoda módosító okiratát a 31. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1541/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag  az  1181 Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  14.  sz.  alatti 
Robogó  Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító  okiratát  a  32.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1542/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest, XVIII. Kondor B. stny. 2. sz. alatti Bóbita 
Óvoda módosító okiratát a 33. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1543/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest, XVIII. Kondor B. stny. 2 sz. alatti Bóbita 
Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 34. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1544/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181  Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  3.  sz  alatti 
Eszterlánc Óvoda módosító okiratát a 35. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1545/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181  Budapest,  XVIII.  Kondor  B.  stny.  12  alatti 
Eszterlánc Óvoda egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát a 36. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1546/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Attila u.9. sz. alatti  Kerekerdő Óvoda módosító 
okiratát a 37.sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1547/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183  Attila  u.  9.  sz.  alatti  Kerekerdő  Óvoda 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 38. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1548/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1188  Budapest,  XVIII.  ker.  Vezér  u.  46.  sz.  alatti 
Gyöngyszem Óvoda módosító okiratát a 39. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1549/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1188  Budapest,  XVIII.  ker.  Vezér  u.  46.sz.  alatti 
Gyöngyszem Óvoda egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 40. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1550/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp. Ady u. 46-50. sz. alatti  Ady Endre Általános 
Iskola módosító okiratát a 41. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1551/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp. Ady u. 46-50. sz. alatti  Ady Endre Általános 
Iskola egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 42. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1552/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Wlassics Gy. u. 69. sz. alatti  Bókay Árpád 
Általános Iskola módosító okiratát a 43. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1553/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Wlassics Gy. u. 69. sz. alatti  Bókay Árpád 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  44.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1554/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Bp. Brassó u. 1. sz. alatti  Brassó Utcai Általános 
Iskola módosító okiratát a 45. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1555/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Bp. Brassó u. 1. sz. alatti  Brassó Utcai Általános 
Iskola egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 46. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1556/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor Béla stny. 4. sz. alatti Budapest, XVIII. 
ker. SOFI módosító okiratát a 47. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1557/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor Béla stny. 4. sz. alatti Budapest, XVIII. 
ker. SOFI egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 48. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1558/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181 Bp.  Kondor  Béla  stny.  10 sz.  alatti  Csontváry 
Kosztka  Tivadar  Általános  és  Alternatív  Iskola módosító okiratát  a  49.  sz.  melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1559/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181 Bp.  Kondor  Béla  stny.  10 sz.  alatti  Csontváry 
Kosztka  Tivadar  Általános  és  Alternatív  Iskola egybeszerkesztett  módosított  alapító 
okiratát az 50. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1560/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Darus u. 3. sz. alatti Darus Utcai Általános és 
Magyar-Német  Két  Tannyelvű  Iskola   módosító okiratát  az  51.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1561/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Darus u. 3. sz. alatti Darus Utcai Általános és 
Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola  egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát az 52. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1562/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Gyöngyvirág u. 7-9. sz. alatti Dohnányi Ernő 
Zeneiskola módosító okiratát az 53. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1563/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Gyöngyvirág u. 7-9.sz. alatti Dohnányi Ernő 
Zeneiskola   egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  az  54.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1564/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1184  Bp.  Lakatos  u.  30.  sz.  alatti  Eötvös  Loránd 
Általános Iskola módosító okiratát az 55. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1565/2010. (XII.16.) sz. határozat
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1184  Bp.  Lakatos  u.  30.  sz.  alatti  Eötvös  Loránd 
Általános Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  az  56.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1566/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1186 Bp. Tövishát u. 8. sz. alatti 1. sz. ETALONSPORT 
Általános  és  Sportiskola  Pestszentlőrinc  módosító  okiratát  az  57.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1567/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1186 Bp. Tövishát u. 8. sz. alatti 1. sz. ETALONSPORT 
Általános és Sportiskola Pestszentlőrinc egybeszerkesztett módosított alapító okiratát az 58. 
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1568/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Gulner Gyula u. 2. sz. alatti  Gulner Gyula 
Általános Iskola módosító okiratát az 59. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1569/12010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Gulner Gyula u. 2. sz. alatti  Gulner Gyula 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  60.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1570/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Bp. Kandó tér alatti Kandó Téri Általános Iskola 
módosító okiratát a 61. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1571/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Bp. Kandó tér alatti Kandó Téri Általános Iskola 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 62. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1572/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp. Kapocs u. 56 sz. alatti  Kapocs Általános és 
Magyar-Angol  Két  Tannyelvű  Iskola  a  módosító  okiratát  a  63.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1573/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp. Kapocs u. 56 sz. alatti  Kapocs Általános és 
Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 64. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1574/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1185  Bp.  Kassa  u.  175-181.  sz.  alatti Kassa  Utcai 
Általános Iskola módosító okiratát a 65. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1575/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az 1185 Bp.  Kassa  u.  175-181.  sz.  alatti  Kassa  Utcai 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  66.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1576/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1188  Bp.  Nemes  u.  56-60.  sz.  alatti  Kastélydombi 
Általános Iskola  módosító okiratát a 67. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1577/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az 1188 Bp.  Nemes  u.  56-60.  sz.  alatti  Kastélydombi 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  68.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1578/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor Béla stny. 7. sz. alatti  Kondor Béla 
Általános Iskola módosító okiratát a 69. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1579/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor Béla stny. 7. sz. alatti Kondor Béla 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  70.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1580/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1184 Bp. Üllői út 380 - 382. sz. alatti  Pestszentlőrinci 
Német  Nemzetiségi  Általános  Iskola  módosító  okiratát  a  71.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1581/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1184 Bp. Üllői út 380 - 382. sz. alatti  Pestszentlőrinci 
Német Nemzetiségi Általános Iskola egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát a 72. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1582/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1185 Bp. Bajcsy-Zsilinszky E. u. 74. sz. alatti Pitagorasz 
Általános Iskola módosító okiratát a 73. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1583/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1185 Bp. Bajcsy-Zsilinszky E. u. 74. sz. alatti Pitagorasz 
Általános  Iskola  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  74.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1584/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp. Táncsics u. 53. sz. alatti Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Iskola módosító okiratát a 75. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1585/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Bp.  Táncsics u. 53. sz. alatti Táncsics Általános és 
Német Nemzetiségi Iskola  egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát a 76. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1586/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Vajk u. 16-20. sz. alatti Vajk-sziget Általános 
Iskola módosító okiratát a 77. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1587/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1183 Bp. Vajk u. 16-20. sz. alatti Vajk-sziget Általános 
Iskola egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 78. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1588/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Vörösmarty u. 64. sz. alatti Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziuma módosító okiratát a 79. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1589/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Vörösmarty u. 64. sz. alatti Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei,  Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium  egybeszerkesztett  módosított  alapító 
okiratát a 80. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1590/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183 Bp.  Kossuth  tér  2.  sz.  alatti  Hunyadi  Mátyás 
Gimnázium módosító okiratát a 81. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1591/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183 Bp.  Kossuth  tér  2.  sz.  alatti  Hunyadi  Mátyás 
Gimnázium  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  82.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1592/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183  Bp.  Kossuth  tér  2.  sz.  alatti  Pestszentlőrinc 
-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központjának módosító okiratát 
a 83. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1593/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183  Bp.  Kossuth  tér  2.  sz.  alatti  Pestszentlőrinc 
-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központjának egybeszerkesztett 
módosított alapító okiratát a 84. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1594/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor B. st.10 sz. alatti Pedagógiai Intézet és 
Helytörténeti Gyűjtemény módosító okiratát a 85. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1595/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor B. st.10 sz. alatti Pedagógiai Intézet és 
Helytörténeti Gyűjtemény egybeszerkesztett  módosított alapító okiratát a 86. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1596/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor B. st.10 sz. alatti  Nevelési Tanácsadó 
módosító okiratát a 87. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester
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1597/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Bp. Kondor B. st.10 sz. alatti  Nevelési Tanácsadó 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 88. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő:2011. január 10.

1598/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183 Bp.  Thököly  u.  7.  sz.  alatti  Karinthy  Frigyes 
Gimnázium módosító okiratát a 89. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1599/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1183 Bp.  Thököly  u.  7.  sz.  alatti  Karinthy  Frigyes 
Gimnázium  egybeszerkesztett  módosított  alapító  okiratát  a  90.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1600/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Budapest, Városház u.16. sz. alatti GESZ módosító 
okiratát a 91. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

1601/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  1181  Budapest,  Városház  u.16. sz.  alatti  GESZ 
egybeszerkesztett módosított alapító okiratát a 92. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
  

11.           Az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjának jóváhagyása  
33. rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Kucsák  László 
alpolgármester) 

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   
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(egyben szavazásnál jelen van 18 fő képviselő)

1602/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.  kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  az  Ady  Endre  Általános  Iskola módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1603/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag a  Bókay Árpád Általános Iskola  módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1604/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Brassó  utcai  Általános  Iskola  módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1605/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag  a  Csontváry Kosztka Tivadar Általános és  Alternatív 
Iskola módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1606/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag a Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű 
Iskola módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1607/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag az Eötvös Loránd Általános Iskola módosított pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1608/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag a  Gulner Gyula Általános Iskola  módosított pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester
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1609/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Kandó  Téri  Általános  Iskola  módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1610/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Kapocs  Általános  és  Magyar-Angol  Két  Tannyelvű 
Iskola módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1611/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Kassa  Utcai  Általános  Iskola módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1612/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag a  Kastélydombi Általános Iskola  módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1613/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Kondor Béla  Általános  Iskola módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1614/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal  egyhangúlag a  Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 
módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1615/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Pitagorasz  Általános  Iskola módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester
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1616/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Táncsics  Általános  és  Német  Nemzetiségi  Iskola 
módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1617/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  Vajk-sziget  Általános  Iskola módosított  pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1618/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  1.  sz.  ETALONSPORT  Általános  és  Sportiskola 
módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1619/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag a Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1620/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag a  Budapest, XVIII. kerületi SOFI  módosított pedagógiai 
programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1621/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag a  Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma 
és Továbbképző Központja módosított pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot, zárt 
ülést rendel el
  

(Zárt ülés)
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12.           Kerekerdő Óvoda intézményvezetői megbízása  
34.  rendkívüli eljárással!
Zárt ülés!
 (Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester) 

Kucsák  László: kiegészítése  lenne,  hogy  a  helyettesítésre  kijelölt  és  az  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatban  rögzített  személy  Mészárosné  Tömösközy  Juditot,  aki  szeretett 
volna részt venni az ülésen, de egyéb akadályoztatás miatt nem tud itt lenni, jelezte neki, hogy 
közkincsé fogja tenni ezt az információt, kéri a határozati javaslatok elfogadását.

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   

(egyben szavazásnál jelen van 19 fő képviselő)

1622/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
19  igen  szavazattal  egyhangúlag  tudomásul  veszi  Kékesi  Szilvia óvodavezetői 
megbízatásának  szüneteltetését  a  Budapest,  XVIII.  kerület  1183  Attila  u.  9.  sz.  alatti 
Kerekerdő Óvodában 2011. január 1-jétől.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester

1623/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
19 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Budapest, XVIII. kerület 1183 Attila u. 9. 
sz.  alatti  Kerekerdő Óvoda Szervezeti  Működési  Szabályzata  alapján a  jelenlegi  általános 
óvodavezető-helyettest Mészárosné Tömösközy Juditot bízza meg az intézmény vezetésével 
2011. január 1-jétől Kékesi Szilvia óvodavezetői megbízatásának szüneteltetése idejére, de 
legfeljebb 2011. július 31-ig. 
A vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 230%-a.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

(Zárt ülés)
 
13.           Javaslat fenntartói delegálásra a működő iskolaszékekbe  

35. rendkívüli eljárással! Zárt ülés!

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

  
(Zárt ülés után)
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14.           Napsugár Gyermekei Alapítvány székhelybejegyzési kérelme  
36. rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Kucsák  László  
alpolgármester)

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   
 

(jelen van 20 fő képviselő)
  
1636/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Napsugár Gyermekei 
alapítvány a  1188 Eke  u.  16.  sz.  címén  a  142340 hrsz.  alatt  lévő  ingatlanon  a  Fővárosi 
Bíróságon székhelyként nyilvántartásba kerüljön.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

15.           Alapító okiratok módosítása (PIK, Kondor)  
37. rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Kucsák  László  
alpolgármester)

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban, egyben szavazhatnak.   

(egyben szavazásnál jelen van 20 fő képviselő)
   
1637/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag a 1188 Budapest, Vasút utca 48. sz. alatti  Pestszentimrei 
Közösségi Ház módosító okiratát az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011.  január 10.
Felelős: Ughy Attila polgármester
   
1638/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag a 1188 Budapest, Vasút utca 48. sz. alatti  Pestszentimrei 
Közösségi  Ház egybeszerkesztett  módosított   alapító  okiratát  a  2.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011.  január 10.
Felelős: Ughy Attila polgármester
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1639/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag a  1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.  sz. alatti  Kondor 
Béla Közösségi Ház módosító okiratát a 3 sz. melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2011.  január 10.
Felelős: Ughy Attila polgármester

1640/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
20 igen szavazattal egyhangúlag a  1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.  sz. alatti  Kondor 
Béla  Közösségi  Ház egybeszerkesztett  módosított  okiratát  a  1.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
 

16.            Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  
38. rendkívüli eljárással!
 (Levezető elnök:  Ughy Attila polgármester,  előterjesztő: dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 
címzetes főjegyző) 

Ughy Attila: az előterjesztőnek van kiegészítő javaslata.
 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna (címzetes főjegyző):  a 8. határozati javaslatnál a 1053/2010. 
javaslatot kéri kivenni, mert majd a következő ülésen fognak azzal foglalkozni. 

(egyben szavazásnál jelen van 19 fő képviselő)

1641/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen szavazattal 5 tartózkodás mellett az I. fejezetben szereplő:
664/2008. (IX.04.), 965/2009. (IX. 03.), 13/2010. (I. 27.), 613/2010. (II. 24.) sz. határozat  (az 1041/2010. (VII. 
08.) sz. határozatra vonatkozó része), 644/2010. (III. 18.), 645/2010. (III. 18.), 646/2010. (III. 18.) sz. határozat 
(az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra vonatkozó része), 702/2010. (III. 18.) sz. határozat  (az 1041/2010. (VII. 
08.) sz. határozatra vonatkozó része), 704/2010. (III. 18.) sz. határozat (az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra 
vonatkozó része), 706/2010. (III. 18.) sz. határozat (az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra vonatkozó része), 
709/2010. (III. 18.) sz. határozat  (az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra vonatkozó része), 749/2010. (IV. 29.), 
794/2010. (IV. 29.) sz. határozat (az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra vonatkozó része), 847/2010. (IV. 29.) 
sz. határozat (az 1041/2010. (VII. 08.) sz. határozatra vonatkozó része), 888/2010. (V. 20.), 889/2010. (V. 20.), 
890/2010. (V. 20.), 891/2010. (V. 20.), 892/2010. (V. 20.), 893/2010. (V. 20.), 979/2010. (VI. 24.), 980/2010. (VI. 
24.), 982/2010. (VI.  24.), 983/2010. (VI.  24.), 984/2010. (VI.  24.), 985/2010. (VI.  24.), 986/2010. (VI.  24.), 
989/2010. (VI. 24.), 990/2010. (VI. 24.), 1007/2010. (VI. 24.), 1008/2010. (VI. 24.),  1045/2010. (VII.  08.), 
1046/2010. (VII. 08.), 1047/2010. (VII. 08.), 1048/2010. (VII. 08.), 1055/2010. (VII. 08.), 1069/2010. (VII. 08.), 
1070/2010. (VII. 08.), 1085/2010. (VIII. 12.), 1089/2010. (VIII. 12.), 1090/2010. (VIII. 12.), 1091/2010. (VIII. 
12.), 1092/2010. (VIII. 12.), 1093/2010. (VIII. 12.), 1094/2010. (VIII. 12.),  1101/2010. (VIII. 12.), 1104/2010. 
(VIII.  12.),  1105/2010.  (VIII.  12.),   1108/2010.  (VIII.  12.),  1109/2010.  (VIII.  12.),  1111/2010.  (VIII.  12.), 
1115/2010. (VIII. 12.), 1133/2010. (IX.09.),  1135/2010. (IX. 09.), 1136/2010. (IX. 09.), 1138/2010. (IX. 09.), 
1139/2010. (IX. 09.), 1141/2010. (IX. 09.),  1142/2010. (IX. 09.), 1143/2010. (IX. 09.), 1145/2010. (IX. 09.), 
1146/2010. (IX. 09.), 1147/2010. (IX. 09.), 1150/2010. (IX. 09.), 1151/2010. (IX. 09.), 1152/2010. (IX. 09.), 
1154/2010. (IX. 09.), 1155/2010. (IX. 09.), 1156/2010. (IX. 09.), 1158/2010. (IX. 09.), 1160/2010. (IX. 09.), 
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1161/2010.  (IX.  09.),  1162/2010.  (IX.  09.),  1163-1171/2010.  (IX.  09.),  1172-1191/2010.  (IX.  09.),  1192-
1193/2010.  (IX.09.),  1194-1195/2010.  (IX.09.),  1196-1197/2010.  (IX.09.),  1198-1199/2010.  (IX.09.),  1200-
1201/2010.  (IX.09.),  1202-1203/2010.  (IX.09.),  1204-1205/2010.  (IX.09.),  1206-1207/2010.  (IX.09.),  1208-
1209/2010. (IX. 09.), 1210-1211/2010. (IX. 09.), 1212-1213/2010. (IX. 09.), 1214-1215/2010. (IX. 09.), 1216-
1217/2010. (IX. 09.), 1218-1219/2010. (IX. 09.), 1220-1221/2010. (IX. 09.), 1222-1223/2010. (IX. 09.), 1224-
1225/2010.  (IX.  09.),  1226-1227-1228/2010.  (IX.  09.),  1229-1230/2010.  (IX.  09.),  1231/2010.  (IX.  09.), 
1232/2010. (IX. 09.), 1233/2010. (IX. 09.), 1240/2010. (IX. 09.), 1241/2010. (IX. 09.), 1242/2010. (IX. 09.), 
1243/2010. (IX. 09.), 1244/2010. (IX. 09.), 1245/2010. (IX. 09.), 1246-1252/2010. (IX. 09.), 1253/2010. (IX. 
09.), 1254/2010. (IX. 09.), 1255/2010. (IX. 09.), 1256/2010. (IX. 09.), 1257/2010. (IX. 09.), 1261/2010. (IX. 
09.), 1262/2010. (IX. 09.),  1271/2010. (X. 14.),  1276/2010. (X. 14.), 1277/2010. (X. 14.), 1278/2010. (X. 14.), 
1279-1280-1321/2010. (X.  14.),  1325/2010. (X.  14.),  1326/2010.  (X.  14.),  1327-1332/2010. (X.  14.),  1333-
1338/2010.  (X.  14.),  1339/2010.  (X.  14.),  1340/2010.  (X.  14.),  1341/2010.  (X.  14.),  1342/2010.  (X.  14.), 
1343/2010.  (X.  14.),  1344/2010.  (X.  14.),  1345/2010.  (X.  14.),  1346/2010.  (X.  14.),  1347/2010.  (X.  14.), 
1348/2010. (X. 14.), 1349-1351/2010. (X. 14.), 1352-1354/2010. (X. 14.), 1355/2010. (X. 14.), 1356/2010. (X. 
14.),  1357-1358-1359/2010.  (X.  14.),  1360-1361/2010.  (X.  14.),  1362/2010.  (X.  14.),  1363/2010.  (X.  14.), 
1364/2010.  (X.  14.),  1365/2010.  (X.  14.),  1366/2010.  (X.  14.),  1367/2010.  (X.  14.),  1368/2010.  (X.  14.), 
1369/2010.  (X.  14.),  1370/2010.  (X.  14.),  1371/2010.  (X.  14.),  1372/2010.  (X.  14.),   1373/2010.  (X.  14.), 
1375/2010. (X. 14.), 1376/2010. (X. 14.), 1377/2010. (X. 14.), 1378/2010. (X. 14.), 1380/2010. (X. 14.), 1383-
1390/2010. (XI. 05.), 1391-1392/2010. (XI. 05.), 1393/2010. (XI. 05.), 1397/2010. (XI. 09.), 1399/2010. (XI. 
09.),  1400/2010.  (XI.  09.),  1401/2010.  (XI.  09.),  1402/2010.  (XI.  09.),  1403-1410/2010.  (XI.  09.),  1411-
1414/2010. (XI. 09.), 1415/2010. (XI. 09.), 1416/2010. (XI. 09.), 1417/2010. (XI. 09.), 1418/2010. (XI. 09.) 
számú határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1642/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett a II. fejezetben szereplő: 678/2010. (III. 18.) sz. határozat 
(az  1041/2010.  (VII.  08.)  sz.  határozatra  vonatkozó része),   1102/2010.  (VIII.  12.),  1103/2010.  (VIII.  12.), 
1107/2010. (VIII. 12.), 1009/2010. (VI. 24.), 1095/2010. (VIII. 12.), 1106/2010. (VIII. 12.),, 1110/2010. (VIII. 
12.), 1134/2010. (IX.09.), 1144/2010. (IX. 09.), 1148/2010. (IX. 09.), 1149/2010. (IX. 09.),1153/2010. (IX. 
09.),  1258/2010.  (IX.  09.),  1259/2010.  (IX.  09.)  számú  határozatok  végrehajtásának  jelenlegi 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1643/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
14 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett a III. fejezetben szereplő: 1448/2010. (XI.18.) sz. 
határozat határidejét 2011. január 31-ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1644/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen  szavazattal  5  tartózkodás  melletta  III.  fejezetben  szereplő:  1270/2010.  (X.  14.), 
846/2010. (IV. 29.) sz. határozat (az 1041/2010. (VII. 08.)  határozatra vonatkozó része), sz. 
határozat határidejét 2011. február 28-ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester
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1645/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen  szavazattal  5  tartózkodás  mellett  a  III.  fejezetben  szereplő:  438/2002.  (V.23.)  sz. 
határozat (az 571/2005. (VI. 30.) sz. határozatra vonatkozó része, az 1013/2005 (XII. 15.) 
határozatra  vonatkozó  része,  az  1439/2006.  (XII.13.)  határozatra  vonatkozó  része,  az 
1224/2007 (XII. 20.) sz. határozatra vonatkozó része, az 1029/2008. (XII. 17.) határozatra 
vonatkozó része, 1530/2009. (XII.17.) sz. határozatra vonatkozó része),  1086/2010. (VIII. 
12.), 1087/2010. (VIII. 12.), 1088/2010. (VIII. 12.) sz. számú határozatok határidejét 2011. 
március 31 -ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1646/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen  szavazattal  5  tartózkodás  mellett  a  III.  fejezetben  szereplő:  256/2001.  (II.  22.)  sz. 
határozat   (a  30/2004 (I.  29.)  sz.  határozatra  vonatkozó része,  az  572/2005 (VI.  30.)  sz. 
határozatra  vonatkozó  része,  az  1011/2005  (XII.  15.)  sz.  határozatra  vonatkozó  része,  az 
1202/2006  (IX.  7.)  sz.  határozatra  vonatkozó  része,  226/2007.  (III.  22.)  sz.  határozat 
határozatra vonatkozó része, a 193/2008. (III. 20.) sz. határozat határozatra vonatkozó része. 
az 1028/2008. (XII. 17.) sz. határozat határozatra vonatkozó része, a 1529/2009. (XII.17.) sz. 
határozat  határozatra vonatkozó része), 440/2001. (V. 17.) sz. határozat (a 184/2005 (III. 24.) 
sz.  határozat  határozatra  vonatkozó része,  az  572/2005 (VI.  30.)  sz.  határozat  határozatra 
vonatkozó  része,,  az  576/2006.  (III.  30.)   sz.  határozat  határozatra  vonatkozó  része,  az 
1202/2006  (IX.  7.)  sz.  határozat  határozatra  vonatkozó  része,  a  226/2007.  (III.  22.)  sz. 
határozat  határozatra  vonatkozó  része,  a  193/2008.  (III.  20.)  sz.  határozat  határozatra 
vonatkozó része,  az  1028/2008. (XII.  17.)  sz.  határozatra  vonatkozó része,  az  1529/2009. 
(XII.17.)  sz.  határozat   határozatra  vonatkozó része),  398/2008.  (V.  15.)  sz.  határozat   (a 
801/2008.  (IX.  18.)  sz.  határozat  határozatra  vonatkozó  része  a  164/2009.  (III.19.)  sz. 
határozat  határozatra  vonatkozó  része,  a  651/2010.  (III.  18.)  sz.  határozat  határozatra 
vonatkozó része) határozat határidejét 2011. június 30-ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1647/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen  szavazattal  5  tartózkodás  mellett  a  III.  fejezetben  szereplő:  399/2008.  (V.  15.)  sz. 
határozat  (a  801/2008.  (IX.  18.)  sz.  határozat  határozatra  vonatkozó  része,  1529/2009. 
(XII.17.) sz. határozat határozatra vonatkozó része) határozat határidejét 2011. szeptember 
30-ig meghosszabbítja. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester

1648/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 14 
igen  szavazattal  5  tartózkodás  mellett  a  IV.  fejezetben  szereplő:  1481/2009.  (XII.17.)  sz. 
határozat (az 1042/2010. (VII. 08.) számú határozat határozatra vonatkozó része), 810/2010. 
(IV. 29.), 812/2010. (IV. 29.), 1063/2010. (VII. 08.) számú  határozatokat hatályon kívül 
helyezi. 
Határidő: 2010. december 16.
Felelős: polgármester
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Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.

17.          Budapest, XVIII. kerület Thököly u. 5. szám alatt, 155447/21 hrsz.-ú ingatlanon 8   
db teniszpálya és a hozzá tartózó kiszolgáló helyiségek hasznosítása 
40.  rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester)

Ughy Attila: megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosító határozati javaslat nincs, majd 
kéri a testület állásfoglalását a napirendi ponttal kapcsolatban.   

(jelen van 19 fő képviselő) 

1649/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Budapest, XVIII. kerület  Thököly 
utca 5. szám alatti 155447/21 helyrajzi számon található 8 db teniszpálya és a hozzá tartozó 
kiszolgáló  helyiségek  használati  jogát  (a  Pestszentlőrinci  Kaszinó  Egyesülettel  a 
sportlétesítmények üzemeltetése tárgyában 1996. április 03-án kötött, 2003. december 22-én 
módosított  szerződés  2010.  december  31-i  megszűnését  követően)  2011.01.01.  napjától  a 
Budapest,  XVIII.  kerületi  Bókay Kert  Szabadidő és Közművelődési  Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  gyakorolja  az  Alapító  okirata  szerinti  közcélú  feladatok 
ellátása  céljából  az  Önkormányzattal  kötött  Szabadidős  és  közművelődési  közhasznúsági 
szerződés alapján. 
Felkéri a Budapest, XVIII. kerületi  Bókay  Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  ügyvezetését a szükséges intézkedések megtételére 
–  külön kiemelve az átadás-átvétel  pontosságának és szabályszerűségének fontosságát  – a 
sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek vonatkozó jogszabályok figye-
lembevétele mellett történő üzemeltetése érdekében.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja, ismerteti a következő napirendi pontot.
  

18.          A Havanna  lakótelep  integrált  szociális  rehabilitáció  (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-  
2009-0003)  című  pályázattal  kapcsolatos  döntések  meghozatala  (Térfigyelő 
kamerák rendszerének bővítése, szabadidős funkciók bővítése és a Kondor Béla 
sétány megújítása és élettel megtöltése című projektek felülvizsgálata)
41.  rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  Csomó  Tamás  
alpolgármester)

Ughy Attila: megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdések 
feltételének lehetőségével nem kívánnak élni a képviselők, így megnyitja a vita szakaszt.
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Kőrös  Péter: köszöni,  hogy  meghallgatták  az  előző  Képviselő-testületi  ülésen  tett 
észrevételeit.  Jelzi,  hogy  lesz  egy  módosító  határozati  javaslatuk  és  kérik,  hogy  külön 
szavazásban döntsenek az eredeti két határozati javaslatról.

Ughy Attila: módosító indítvány benyújtására van lehetőség.

Kőrös  Péter: ismerteti  kiegészítő  határozati  javaslatukat  ⇒ Budapest,  XVIII.  kerület  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  
hogy  vizsgáltassa  meg  annak  lehetőségét,  hogy  a   KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003  
szabadidős funkciók bővítése projekt keretében megvalósításra nem kerülő gördeszka-pálya a  
Bókay Kertben kerüljön megépítésre. Az ehhez szükséges tanulmányokat és költségterveket  
készíttesse el  és  terjessze  a  Képviselő-testület  elé.  Felelős:  polgármester,  Határidő:  2011.  
március 31.”

Csomó Tamás: a javaslatot befogadja.

Ughy Attila: a Képviselő-testület döntését kéri a határozati javaslatokról.

(jelen van 19 képviselő)

1650/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
19 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a  Havanna lakótelep integrált  szociális 
rehabilitáció  (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003)  című  pályázatban  szereplő  006-os 
„Kondor Béla sétány megújítása, élettel való megtöltése” és a 007-es „Térfigyelő kamerák 
rendszerének bővítése” című projektet továbbra is meg kívánja valósítani. Ennek érdekében 
felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása érdekében.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

(jelen van 18 képviselő)

1651/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 1007/2010. (VI.24.) számú határozatát módosítva 
úgy dönt, hogy a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-
2f-2009-0003) című pályázat 013-as „Szabadidős funkciók bővítése” tárgyú projektet  nem 
kívánja megvalósítani. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a 
(KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) szabadidős funkciók bővítése tárgyú projekt keretében 
megvalósításra nem kerülő gördeszka pálya a Bókay Kert-ben kerüljön megépítésre, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges tanulmányokat és költségterveket készíttesse 
el és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. december 31, Képviselő-testület elé terjesztésre: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja.
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19.          A  Városrehabilitáció18  Zrt-vel  a  Havanna  lakótelep  integrált  szociális   
rehablitációja  projekt  megvalósítására  és  a  Pestszentimre  városközpont 
megújítása  projekt  megvalósítására  kötött  rehabilitációs  megbízási  
szerződések módosítása  
51. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök: Ughy Attila polgármester, előterjesztő: Csomó Tamás alpolgármester  
és dr. Lévai István Zoltán alpolgármester)

Ughy Attila: megállapítja, hogy előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdések 
feltételének-, a vitában való részvétel- és módosító indítvány beterjesztésének lehetőségével 
nem kívánnak élni a képviselők, így a határozati javaslatról kéri a szavazatokat. 

(a határozatokról egyben történő szavazásnál jelen van 18 képviselő)

1652/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
18 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Zrt-vel a Havanna 
lakótelep  integrált  szociális  rehabilitációja  projekt  megvalósítása  tárgyában  megkötött, 
rehabilitációs  megbízási  szerződést  a  jelen  előterjesztés  4.  sz.  mellékletét  képező 
módosításokkal  egységes  szerkezetben  foglalt  szerződést  elfogadja, és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester, a Városrehabilitáció18 Zrt. ügyvezetője

1653/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
18  igen  szavazattal  egyhangúlag  úgy  dönt,  hogy  a  Városrehabilitáció18  Zrt-vel  a 
Pestszentimre  Városközpont  megújítása  projekt  megvalósítására  megkötött  „rehabilitációs 
megbízási  szerződést”  az  előterjesztés  mellékletét  képező  tartalommal  elfogadja,  és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester, a Városrehabilitáció18 Zrt. ügyvezetője

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

20.           A Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat és a Vagyon18 Bp XVIII. ker. Önkor  -  
mányzat Vagyonkezelő Zrt. között létrejövő ingatlanok kezelésére, működtetésére 
vonatkozó szerződés módosítása 
42.  rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester)

Ughy  Attila: kiegészítést  nem  kíván  tenni  az  előterjesztéssel  kapcsolatban,  megnyitja  a 
kérdések szakaszt.

Fehér Gábor: a szerződés két bizottságot érint, ennek ellenére csak az egyik tárgyalta, ezért 
tárgyalható-e a napirendi pont rendkívüli eljárásban?
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dr.  Váczi-Balogh  Zsuzsanna  (címzetes  főjegyző): ha  nem  tűzte  napirendre  a  másik 
bizottság,  akkor  minden  további  nélkül  tárgyalható.  Akkor  nem  lenne  tárgyalható, 
amennyiben az egyik bizottság elfogadta volna, a másik pedig még tárgyalásra sem találta 
volna alkalmasnak.

Ughy  Attila: mivel  a  vitában  való  részvétel  lehetőségével  és  módosító  indítvány 
beterjeszthetőségével nem kívánnak élni  a képviselők,  kéri  a Képviselő-testület  döntését  a 
határozati javaslatról.

(jelen van 19 képviselő)

1654/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13  igen  szavazat,  5  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  a  Budapest,  XVIII.  kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  és  a Vagyon18  Zrt. közötti,  az  ingatlanok 
kezelése, működtetése, a lakbér és a távhődíj hátralékok kezelése, a „Lakásért életjáradék” 
rendszer  kezelői  tevékenység  ellátása,  a  Havanna  piac  működtetése,  valamint  az 
önkormányzati  tulajdonú  lakások  és  helyiségek  üzemeltetése  és  karbantartása  tárgyában 
egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodás  módosítását  az  előterjesztés  mellékletében 
szereplő tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosított 
szövegének aláírására,  továbbá az M18 Műszaki  Üzemeltető és Karbantartó  Kft-vel eddig 
megkötött szerződés megszüntetésére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

22.           Zaj- és Környezetvédelmi Tanács megszüntetése  
43.  rendkívüli eljárással!
(Levezető  elnök:  Ughy  Attila  polgármester,  előterjesztő:  dr.  Lévai  István  Zoltán  
alpolgármester)

Ughy Attila: az előterjesztő szóbeli kiegészítést kíván tenni.

dr.  Lévai  István  Zoltán: jelzi,  hogy  ez  a  javaslat  nem  azt  jelenti,  hogy  a  Zaj-  és 
Környezetvédelmi Tanács által (végzett) feladat az önkormányzat vezetése számára most nem 
fontos,  hanem más  módon kívánják  ezt  a  problémát  kezelni.  Egyeztetett  Dömötör  István 
képviselő  úrral,  a  Településfejlesztési  és  Fenntartható  Fejlődési  Bizottság  elnökével  és  a 
jövőben  szeretnék  megoldani,  hogy a  bizottság  egy albizottságot  létrehozva  –  tiszteletdíj 
nélkül – kívánja figyelemmel kísérni azt a tevékenységet, amit a Zaj- és Környezetvédelmi 
Tanácsnak kellett volna. Az előterjesztésből kiderül, hogy a Tanács az idén egy alkalommal 
ülésezett, a polgármester úr ennek ellenére minden esetben leigazolta a bizottsági tagoknak a 
teljesítését.  Nem  állapítható  meg,  hogy  milyen  tevékenységet  folytatott  a  bizottság. 
Véleményük szerint nem töltötte be az elvárt szerepet, ezért nincs szükség erre a formára. 
Kéri az előterjesztésben szereplő javaslat támogatását.

Ughy Attila: mivel bizottsági vélemény ismertetésének, kérdések feltételének lehetőségével 
nem élnek a képviselők, megnyitja a vita szakaszt.
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Kőrös Péter: véleménye szerint olyan esetről van szó, amikor a „gyerekkel együtt kiöntik a 
vizet”.  Azt gondolja,  hogy ebben a  teremben mindenki tudja,  hogy a megszüntetésre ítélt 
bizottság nagyon komoly munkát végzett  annak érdekében, hogy Erzsébet-Béla-telepen és 
Szemere-telepen (ahol a reptér által okozott zaj és környezeti terhelés) problémát okozott az 
ott-élőknek.  Mindenki  jól  tudja,  hogy az  önkormányzat  honlapján  megtalálhatók  azok  az 
anyagok,  amelyek  azt  dokumentálják,  hogy  milyen  eredmények  vannak  a  bizottság  háta 
mögött.  A tagoktól  elhangzott,  hogy társadalmi munkában is  ellátják ezt  a  feladatot.  Kéri 
alpolgármester úrtól,  hogy fontolja meg az előterjesztését.  Hangsúlyos érvnek tartja,  hogy 
ennek  a  bizottságnak  és  a  bizottságot  létrehozó  Képviselő-testületnek  van  egy  nagy 
eredménye,  hogy a repülőtér szervei tárgyalópartnernek fogadják el a bizottságot, adnak a 
véleményére  és  nem merik  megkerülni  a  bizottság  véleményét.  A repülőtér  irányításának 
teszik a legnagyobb szívességet a megszüntetéssel, hiszen egy komoly lobby erő tűnik el a 
térképről.  Szeretné  a  figyelmet  felhívni  arra  a  kiegészítésre,  hogy  a  bizottság  tagjai 
(hangsúlyozottan  szakemberek)  ingyen  is  ellátják  ezt  a  feladatot,  ráadásul  itt  élnek  a 
kerületben az érintett területen. A Nemzeti Közlekedési Hatóság tegnapi döntése értelmében 
az  a  korábbi  pályamegosztási  használat,  ami  a  13-as  pályának  a  használati  arányát  úgy 
osztotta meg, hogy a forgalom 5%-át a bal pályára engedte, jelzi, hogy ez most elesett. Azt 
jelenti, hogy a XVII. kerület és a Budapest Airport közös lobbyzásának az eredményeképpen 
Erzsébet-Béla-telepen és Szemere-telepen a jövőben a korábbihoz képest lényegesen nagyobb 
zajterheléssel kell majd szembe nézni. Azt gondolja, hogy ez egy elég erős indok ahhoz, hogy 
kell lennie egy erős lobby szervezetnek, aki ezt képes lenne megakadályozni. A jelek szerint a 
XVII.  kerület  ügyesen  lobbyzott.  A  tegnapi  döntés  eredményeképpen  több  évi  munka 
eredménye vált  füstté.  Kéri  az előterjesztés megfontolását  és be fog nyújtani egy módosít 
indítványt.

Petrovai  László: egyetértenek  azzal,  hogy a  költségeket  ne  növelje  egy  olyan  bizottság 
működése,  amelyik  hónapokon  keresztül  nem  végez  érdemi  munkát,  vagy  nincs  olyan 
tevékenység, amibe be tudnának kapcsolódni. Mivel a kerület életében nagyon fontos kérdés a 
zaj-  és  környezetvédelem,  ezért  megérdemelne  egy  ezzel  a  témával  foglalkozó  önálló 
testületet. 

dr. Lévai István Zoltán: az elmúlt héten vett részt a HUNGAROCONTROLL szervezésében 
egy partner-találkozón az önkormányzat vezetésének képviseletében, amelyen bemutatkozott 
az új  vezetőség és kifejezte azon szándékát,  hogy folyamatos kapcsolatban kíván lenni az 
érintett  települések  vezetőivel  és  azt  szeretnék,  ha  az  együttműködés  mindenki  számára 
megelégedéssel szolgálna. A HUNGAROCONTROLL vezetése felé egy olyan kéréssel álltak 
elő,  hogy  január  első  napjaiban  szeretnének  egy  találkozót  megszervezni.  Először  a 
HUNGAROCONTROLL-nál kerülne sor a találkozóra és az eddig megoldatlan (Zajtanács-i 
szinten) zaj- és környezeti problémákról tárgyalnának, valamint tájékoztatást adnának arról, 
hogy komoly törekvése a kerület vezetésének az, hogy a le- és felszállások kapcsán keletkező 
terhelések tekintetében a környező települések között egy arányosabb megosztás alakuljon ki. 
Ezek már a települések vezetői részéről is elhangzottak és ebben egyetértés is volt, hogy sok 
munka  lesz  és  előttük  vannak  a  megoldásra  váró  feladatok.  Azt  gondolja,  hogyha  az 
önkormányzat  vezetése komolyan gondolja,  hogy határozott  érdekérvényesítésre törekszik, 
akkor  nem azon  fog  múlni,  hogy Zaj-  és  Környezetvédelmi  Tanács  néven  működtet  egy 
bizottságot, vagy munkacsoportot, vagy egy szakbizottság albizottságaként, vagy bármilyen 
más  módon,  hanem azon  fog  múlni,  hogy az  önkormányzat  vezetése  és  az  érintettek,  a 
légügyi  hatóság,  a  HUNGAROCONTROLL,  valamint  a  repülőtér  üzemeltetője  milyen 
eredménnyel tudja ezeket a problémákat kezelni.  Azt gondolja, hogy ez mindenki számára 
érthető.  Egyeztetett  a  Zajbizottság  volt  elnökével  –  Kovács  úrral  –  akit  köszönt.  Ő  is 
elmondta, hogy szívesen végezné tovább ezt a munkát, amelyre számítanak is. Véleménye 
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szerint már csak azon vitatkoznak, hogy nevezzék ezt a munkacsoportot. Azok a személyek, 
akik részt vettek a munkában az elmúlt évek tekintetében, meghívást fognak kapni a leendő 
ülésekre. Az élet fogja majd írni azt a forgatókönyvet, hogy ki milyen szerepkörben fog tudni 
bekapcsolódni az új munkába. (Aki nem fog részt venni, akkor bebizonyosodik az, hogy nem 
megfelelően működött a Zajtanács.)

Kőszegi János: csodálkozva hallgatta Kőrös frakcióvezető úr szavait, mert az elmúlt 4 évben 
a  Szemere-telep képviselőjeként  azt  kellett  megélnie,  hogy borzalmas aggasztó mértékben 
növekedett a zaj a területen és éppen azért, mert 95%-ban eddig is az 1-es kifutót használták a 
repülők és 5%-ban a 2-es kifutót. Óriási aránytalanságról van szó. Az az 5%, amivel most 
több, az nem olyan jelentős, mint amennyivel eddig növekedett. Ha eddig óriási lobbi érdeke 
volt a Zajtanácsnak, akkor azt valahogy nem sikerült mégsem érvényesíteni.

Kőrös Péter: valóban az élet írja a forgatókönyveket, de akkor most van ok az aggodalomra, 
mert az említett találkozón, ahol az érintett települések vezetőivel kölcsönösen biztosították 
egymást arról, hogy mindenki támogatja a jogos igényeket, mégis érvényt tudott szerezni az 
egyikük  egy  olyan  határozatnak,  ami  több  év  munkáját  húzta  keresztül.  Változatlanul 
fenntartja azt, hogy a Zajtanács megszüntetése presztizs-kérdést jelent.

Ughy Attila: jogerős bírósági döntés következtében kell a 2-es pályáról az 5%-os repülési 
manővert  is  elmozdítani  és  nem a  lobby erő  miatt.  Volt  egy hosszú  ideig  tartó  vita  itt  a 
Képviselő-testület  üléstermében  egyszer  nagyon  rég  (2004,  2003  magasságában).  A vita 
tárgya volt az akkor még privatizálás előtt álló repülőtérrel kapcsolatban és azzal szemben 
milyen  igényekkel  kellene  fellépni.  Felterjesztési  jog  gyakorlására  vonatkozó  határozati 
javaslat is volt a Képviselő-testület előtt, amelyben akkor szélesebb jogosítványokat próbált 
volna kérni a hatóság által, ill. egy azóta módosított Közlekedési Minisztérium és egy másik 
minisztérium együttes rendelete vonatkozott erre a kérdésre. Ebben a kérdéskörben az akkori 
város-vezetés hosszú ideig a veszélyt lekicsinyelte abban a tekintetben, amikor lehetett látni 
azt  a  szándékot,  hogy  magánérdekek  fogják  a  repülőteret  működtetni,  ami  más  mintha 
közösségi tulajdonban lenne. Alapvetően a probléma ebből fakadhat. Az egyik szemlélet egy 
közösség típusú repülőtér, ahol nemcsak a profit az első és nem a folyamatos működés, hanem 
a környezettel  való fokozatosabb és fokozottabb együttműködés.  A másik pedig,  ezeket  a 
szempontokat nem minden tekintetben figyelmen kívül hagyó magánérdek, illletve befektetői 
érdek, ami a magántulajdonos megjelenésével a repülőtéren kétségtelenül dominánssá vált. 
Nyilván  annyit  lehet  belőlük  környezeti  együttműködés  tekintetében  kiszakítani,  amennyi 
erővel  rendelkezik  az  önkormányzat  és  amilyen  módon  képesek  erre.  A későbbiekben  a 
Képviselő-testületen belül próbáltak már akkor a szocialisták is és a városvezetés is felismerte 
azt,  hogy bizonyos nyomásgyakorlásra  szükség lenne és  ekkor  következett  be az,  hogy a 
hatósági  jogával  élve  a  kerületi  önkormányzat  megpróbálta  egy  picit  rávenni  a  mostani 
repülőtér vezetést, hogy az építési engedélyét a plázának bizonyos feltételekhez köti. Ezután 
csúnya dolgok történtek,  mert  elvették az engedélyezési  jogot a kerületi  önkormányzattól. 
Más érdekek is megjelentek. Egy hosszú időre visszamenő vitáról van szó a két fél között. 
Nem feltétlenül szükséges személyi ambíciók mentén felfedezni, súlyos anyagi érdekek, ill. 
különböző befektetői szemlélet, ill. társadalmi tulajdon közötti működtetési különbségről van 
szó, ami manőverezte az önkormányzatot a XVIII. kerületben. Abban egyetért frakcióvezető 
úrral, hogy nem egy egyszerű a helyzet és a probléma megoldása sem az. Módosító javaslat 
benyújtására van lehetőség.
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Kőrös  Péter: „Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  
Képviselő-testülete úgy dönt, úgy dönt, hogy a Zaj- és Környezetvédelmi Tanács mandátumát 
2011. szeptember 30-ig meghosszabbítja. A tagok a megbízatást tiszteletdíj nélkül látják el.”  
Felelős: polgármester; Határidő: 2010. december 31.

Ughy Attila: kéri az alternatív határozati javaslatról a Képviselő-testület döntését.

(jelen van 19 képviselő)

1655/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete  
6  igen  szavazat,  12  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  nem  fogadja  el  a  következő 
javaslatot:
„A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zaj- és Környezetvédelmi Tanács mandátumát 2011. 
szeptember 30-ig meghosszabbítja. A tagok a megbízatást tiszteletdíj nélkül látják el.”    

Ughy Attila: az eredeti határozati javaslatról kéri a Képviselő-testület döntését.

(jelen van 19 képviselő)

1656/2010. (XII.16.) sz. határozat   
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
12  igen  szavazat,  5  ellenszavazat  és  2  tartózkodás  mellett  úgy  dönt,  hogy  a  Zaj-  és 
Környezetvédelmi Tanácsot  2010. december 31. napjával megszünteti.
A  Képviselő-testület felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  tanács  tagjainak  a  Tanács 
megszüntetéséről szóló tájékoztatásáról gondoskodni szíveskedjék.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

2  3.          Csipet Csoda Bölcsöde -  a  legkisebbek esélye a peremterületen című (KMOP-  
4.5.2/A/2008-0026 jelű)  pályázat
57. rendkívüli eljárással!
(Levezető elnök és előterjesztő: Ughy Attila polgármester)

Ughy  Attila: ismerteti  rövid  kiegészítését  ⇒ egy  polgármester,  vagy  bármilyen  vezető 
számára a legszomorúbb az, amikor egy elnyert pályázatnak a lemondásáról kell előterjesztést 
benyújtania.  Sajnos  ez  az  előterjesztés  azért  került  a  Képviselő-testület  elé,  mert  jelen 
pillanatban  olyan  mértékű  költségnövekedés  állt  elő  az  eredeti  tervekhez  képest,  amit 
finanszírozni  nem lehet.  Legalább  3  alkalommal  kérte  meg  a  kollégáit,  hogy az  irányító 
hatóságnál érdeklődjenek szóban, írásban és egyéb más módokon arról, hogy lehetséges-e a 
műszaki tartalom módosítását elérni ebben az esetben. Az összes próbálkozásra nem volt a 
válasz.  Sajnos  ezzel  a  műszaki  tartalommal  ezt  a  pályázatot  nem  tudják  megvalósítani. 
Megállapítja, hogy bizottsági véleményt nem kívánnak ismertetni. Kérdések feltételére van 
lehetőség.

66



Jkv-2010-12-16. Változat: 1.                                  Sorszám: 18.

Kőrös Péter: „Ön szerint Erzsébet-Béla-telep ellátásához szükség van-e új bölcsődére, ill.  
tisztában van-e azzal, hogy pl. a Bababirodalom megépítése mennyibe került?”

Gönczöl  András: „ebben  az  esetben  azon  a  területen,  hogy  is  állunk  jelentkezőkkel,  
egyáltalán  a  bölcsődei  helyek  férőszáma ilyen  szempontból  hogy  alakulnak?  Új  pályázat  
kiírása ebben az esetben az anyagi lehetőségeinkhez képest, hogy teljesítsük ezt a természetes 
óhajt, van-e erre lehetőség?”

Petrovai  László: „ismereteim  szerint  itt  már  zajlik  valamilyen  mértékben  az  intézmény  
kiürítése.  Jól  tudom-e ezt? Mi lesz a célja  ezekkel  az ingatlanokkal  az  önkormányzatnak,  
azokkal a lakásokkal, amelyeknek a kiürítése zajlik?”

Ughy Attila: a  következőket  válaszolja  ⇒ „nyilván Erzsébet-Béla-telepnek  szüksége  van 
bölcsődére.  A  Bababirodalom  nyilván  egy  más  költségvetési  kondíció  mellett  került  
megvalósításra, nem hasonlítható össze az önkormányzat helyzete. Itt nyilván a férőhelyek és 
az  egyéb  kérdések  tekintetében  ezt  az  előterjesztői  kiegészítésemben  elmondtam  és  teljes  
egészében tisztában vagyok vele, azért nem is jó szívvel tettem, amit tettem, de ha a kollégák 
találnak a költségvetésben + 150 mFt-ot a jelenlegi helyzetben kötelezettségvállalás soron  
erre, akkor én készséggel hajlandó vagyok visszavonni ezt az előterjesztést. Sajnos erre én  
most  jelen  pillanatban  lehetőséget  itt  ebben  a  helyzetben  nem  látok.  Új  pályázatra  van  
lehetőség az irányító hatóság, ill. a következő esztendőben pályázat kiírására fog s or kerülni.  
Olyan műszaki tartalmat kell ezek mellé a pályázatok mellé rendelni, ami az önkormányzat  
teher- bíróképességét nem haladja meg jelentős mértékben.”
A vita szakaszt megnyitja.

Kőrös Péter: azért tette fel az új bölcsődével kapcsolatos kérdését, mert ismeretei szerint a 
Bababirodalom  mérete  és  funkciója  tekintetében  összehasonlítható.  Arra  szeretné 
polgármester úr figyelmét felhívni, hogy egyrészt értik azt, hogy van egy költségnövekedés 
(okot  ki  kell  vizsgálni),  de azt  gondolják,  hogy az önkormányzat nem hozhat  úgy felelős 
döntést,  hogy lemond (így is egy nagyon magas arányú) uniós, ill.  központi támogatásról. 
Nem hisz abban (Bababirodalom is több, mint 360 mFt-ba került), hogy a jövőben hasonló 
típusú  pályázat  az  ölükbe  fog  pottyanni.  (Van  egy  sikeres  megnyert  pályázat,  ahol  az 
előterjesztésben  szereplő  legalább  50%-os  támogatást  megkapják.)  Úgy  gondolják,  hogy 
Erzsébet-Béla-telepen  szükség  van  bölcsődére.  Tudják,  hogy  takarékoskodni  kell,  amit 
osztanak is sok szempontból, de ez nem az a terület. Nem szeretne demagóg lenni, de ebben a 
teremben  jó-páran  vannak,  akik  ezt  korábban  a  költségvetés  helyzetével  tisztában  lévő 
képviselőként megígérték a választási programjukban és erre fel éppen ezt fogják visszavonni.

Ughy Attila: az első kiegészítése arra vonatkozik, hogy a max. lecsupaszításával, amit még az 
irányító  hatóság  által  elfogadott  mértékben  műszaki  tartalomnak  tekintenek,  akkor  is  a 
támogatás intenzitása nem fogja elérni az 50%-ot. Ez az előterjesztésben valahol szerepel is. 
A másik megjegyzése, hogy többszöri egyeztetés után is, tehát 2-3 alkalommal is próbáltak az 
irányító hatósággal olyan kompromisszumot kötni, hogy ne ez a műszaki tartalom és ne ilyen 
formában valósuljon meg, hajthatatlannak bizonyultak. Jelen pillanatban nem lehet megtalálni 
ezt  a  +  150  mFt-ot.  Ezért  tényleg  kénytelenek  ezt  a  nagyon-nagyon  kellemetlen  döntést 
meghozni. Ha a végleges számokat megtekintik, akkor azt lehet látni, hogy nagyjából azok az 
összegek – amiket ebben az esetben 150 mFt-ot elnyernek – ehhez képest legalább 200 mFt-ot 
kellene még a végén hozzátenni. Módosító javaslatok benyújtásával nem élnek a képviselők, 
így kéri a szavazatokat.
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(jelen van 17 képviselő)

1657/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
10 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a Budapest, XVIII. kerület, Attila u. 
11. sz. alatti Csipet Csoda Bölcsőde KMOP – 4.5.2/A/2008-0026 jelű pályázatot felmondja. 
A  Képviselő-testület felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződés  felmondása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Ughy Attila polgármester

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja és zárt ülést rendel el.

    
(Zárt ülés)

25.          Tulajdonosi döntéshozatal a Budapest XVIII. kerületi Bókay Kert Szabadidő és   
Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgáló választása ügyében
50. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)
(A napirendi pontot az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta.)

27.           Helyi kitüntetések adományozása  
47/Z Zárt ülés!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester és Kucsák László alpolgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

28.          Fellebbezéssel  megtámadott  I.  fokú  szociális  és  gyermekvédelmi   
segélyhatározatok elbírálása
48/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dámsa József Népjóléti Bizottság elnöke 

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

29.         A  Budapest  XVIII.  kerületi  Gazdasági  Ellátó  Szolgálat  (GESZ)  igazgatói   
kinevezése 
52/Z Zárt ülés! 
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)
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30.          Helyi  támogatás  és  a  fiatal  házasok  vissza  nem  térítendő  támogatásának   
elbírálása            53/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

31.          Bírói ítélet alapján lakás bérbeadás  
54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

32.          Krízis lakás iránti kérelmek elbírálása     
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő:Csomó Tamás alpolgármester

(E napirendi pont jegyzőkönyvi részét a zárt ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza!)

(Zárt ülés után)
 

33.           Interpelláció  
(Levezető elnök: Ughy Attila)

Ughy Attila: Kőrös Péter „Süket fülek a Vagyon18 Zrt-nél!” címmel interpellálta dr. Lévai 
István Zoltán alpolgármestert.

Kőrös Péter: bejelenti, hogy az interpelláció 1. , 7., 9. sorszámú kérdéseit visszavonja.

Ughy Attila: megadja a szót interpellált alpolgármester úrnak.

dr.  Lévai  István  Zoltán: jelzi,  hogy  a  megközelítés  nem  volt  körültekintő,  hiszen  az 
interpellációban  említett  bizonyos  válaszadási  ígéretnek  a  határideje  nem járt  le,  amiben 
megállapodtak a felek. Az interpelláció leadásának időpontjában már postán volt a válaszlevél 
és minden kérdésre kielégítő választ kapott. Azt gondolja, hogy a kérdéseket majd beszéljék 
meg egymás között  (Nagy Balázs). Az 1.,  7.,  9.  sz.  kérdések vonatkozásában nem látja a 
Vagyonkezelő  és  Nagy  Balázs  közötti  „süket  fülű” kapcsolat  esetét,  mert  akkor  az 
interpellációt vissza kellett volna vonni (a válaszadás megtörtént). A munkaköri leírásokat oda 
fogja majd adni,  erre  külön nem tér  ki.  Az új  pozíciókra vonatkozóan a  válaszadásra sor 
került. A 2. sz. kérdést nem tudja értelmezni, hiszen ha nincsenek új pozíciók akkor a 2. sz. 
kérdés nem értelmezhető. A 3., 5. sz. kérdés szintén nem értelmezhető. Azzal kapcsolatban, 
hogy milyen feladatok szűnnek meg  ⇒ az átalakulás folyamatban van, tehát a válasz még 
nem aktuális.  Milyen formában hirdetik meg  ⇒ az átalakulást  követően kerül kialakításra 
(nincs  kötelezettsége a  Vagyonkezelőnek sem, mint  ahogyan az önkormányzatnak  sincsen 
meg: álláshirdetés).
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Kőrös  Péter: az  interpelláció  beadásának  időpontjában  a  válasz  nem  volt  Nagy  Balázs 
kezében.  Nagy Balázs  a  tegnapi  nap  folyamán  kapott  e-mailben  választ.  A tértivevényes 
levélről  nincs  információja  és  annak  átvételéről  nincs  információja.  Sajnálja,  hogy 
alpolgármester úr nem tudja értelmezni a kérdéseket. Azt gondolja, hogy valamennyi kérdés 
egyértelmű.  A  Vagyonkezelőnél  ma  kb.  10  új  munkavállaló  van.  Szerették  volna 
megérdeklődni, hogy mi alapján kerültek ezek a munkakörök kialakításra. Amikor itt volt a 
Vagyonkezelő menedzsmentje, nem véletlenül kapacitálták őket arra, hogy a cég közép-, vagy 
hosszú-távú  stratégiájának  megfelelően  szeretnék  látni  azt,  hogy  milyen  irányba  szeretne 
elmenni  ez  a  cég  és  ahhoz milyen  létszámigényt  támasztanak.  Érti,  hogy erre  miért  nem 
válaszol alpolgármester úr. Jelzi, hogy a választ nem tudja elfogadni.

Ughy Attila: „van egy  diszkrét  bája annak,  amikor  egy  képviselő egy  Képviselő-testületi  
ülésen  belül  egymásnak  ellentmondó  nyilatkozatokat  tesz.  Egyszer  a  munkavállalóknak  a 
létszámleépítése miatt enged hatalmas nílusi páncélos állat méretű könnyeket, azt a következő 
pillanatban, amikor álláshelyek kerülnek kialakításra, ill. arról vitatkozunk, hogy miért nem 
lettek esetleg bizonyos emberek kitéve, akkor pedig homlok-egyenest 90-180 fokos fordulattal  
magának  hátat  fordítva,  más  véleményt  nyilvánít,  de  arról  már  hallottam,  hogy  a  lét  
határozza meg a tudatot, de olyan hogy mondjuk ez kettő órán belül történjen meg, az igen 
érdekes.
Kéri a Képviselő-testület döntését.

(jelen van 19 képviselő)

1687/2010. (XII.16.) sz. határozat 
Budapest,  XVIII.   kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat Képviselő-testülete 
13  igen  szavazat,  5  ellenszavazat  és  1  tartózkodás  mellett  elfogadja dr.  Lévai  Zoltán 
alpolgármester  Kőrös  Péter  „Süket  fülek  a  Vagyon18  Zrt-nél!”  c.  interpellációjára  adott 
válaszát. 

Ughy Attila: a napirendi pont tárgyalását lezárja.

34.           Kérdések, bejelentések  
(Levezető elnök: Ughy Attila polgármester)

Ughy Attila: megnyitja a kérdések, bejelentések napirendi pont tárgyalását.

Bauer  Ferenc: szeretné  invitálni  polgármester  urat  és  képviselőtársait  egy  új  kerületi 
rendezvényre,  a  kerületi  advent  rendezvényre.  Szeretné  meghívni  a  kisgyerekeseket, 
nagypapákat,  nagymamákat  unokákkal,  ugyanis  egy  élő  betlehemi  produkcióról  van  szó 
(színészek, állatok, fotózkodási lehetőség) péntek-szombat-vasárnapi napokon.

Vilmányi  Gábor: „bejelentem,  hogy polgári  peres  eljárást  kezdeményezek  Csomó Tamás 
ellen, mivel kérésemnek nem tettél eleget.”

Kőrös  Péter:  maga  és  a  frakciója  nevében  békés,  boldog  ünnepeket  kíván  Polgármester 
úrnak,  alpolgármester  uraknak,  képviselő-társainak,  Jegyző  asszonynak  és  a  hivatal 
valamennyi  munkatársának.  Boldog  újévet  kívánva,  azon  lesznek,  hogy  a  következő  év 
békésebben teljen. 
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Ughy Attila: ez a bejelentés nem áll távol a polgármester kívánalmaitól és szándékától.

dr. Lévai István Zoltán: nehéz helyzetben van, mert egyszerre kell áldott ünnepeket kívánni 
a  képviselő-társainak,  a  hivatal  munkatársainak  és  eleget  kell  tenni  azon  tájékoztatási 
kötelezettségének,  ami  az  Elszámoltatási  Munkacsoportot  illeti.  Kedden  első  alkalommal 
összeült a munkacsoport és meghatározta ügyrendjét és ügyeket tárgyalt. Ebből a 7 ügyből 4 
esetben hozott határozatot, melyben felkérte a város vezetését, hogy egy hónapon belül tegyen 
feljelentést  ebben  a  4  ügyben.  A  feladatot  a  mai  nappal  elvégezte  és  a  Fővárosi 
Főügyészségnél ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Több olyan ügy van, amely nincs még 
olyan állapotban, ami alkalmassá teszi a rendelkezésekre álló iratok alapján, hogy megtegyék 
a  jogi  lépéseket.  A munkacsoport  utolsó  napirendi  pontjánál  (egyebek)  számtalan  újabb 
felvetés  és  javaslat  érkezett  azon  ügyekben,  amelyekben  a  munkacsoport  tagjai  kívánnak 
vizsgálatokat kezdeményezni.  Feladata még a „Lakatos Környezetért Egyesület” delegáltja 
Csöllei Ferencné kérte meg arra, hogy az egyesületük és a kerületi civil társadalom nevében 
tolmácsolja  azt,  hogy  visszautasítja  Kőrös  Péter  előző  Képviselő-testületi  ülésen  a 
munkacsoport felállításával összefüggő civilekre vonatkozó kijelentéseit. Ismerteti továbbá, 
hogy a delegált még hozzátette, hogy Önök és Kőrös Péter is a civilek jóvoltából ül itt  a 
Képviselő-testület termében és kérte még továbbá, hogy ez kerüljön jegyzőkönyvi rögzítésre.

Csomó Tamás: áldott, békés, boldog karácsonyt kíván mindenkinek, még Vilmányi úrnak is 
és köszöni a KDNP részéről is a hivatal munkatársainak az eddigi együtt-dolgozást és hasonló 
jókat kíván maguknak a következő évre is.

Ughy Attila: áldott ünnepeket kívánva, köszöni a 2,5 hónapos munkát a  Képviselő-testület 
tagjainak, a hivatal munkatársainak. A tervek szerint, ha a jogszabályok nem kívánnak mást, 
akkor január második felében lesz  Képviselő-testületi ülés. Abban az esetben, ha néhány itt 
most elfogadott  napirendi pont keretében (vizsgáló bizottság, fegyelmi bizottság esetében) 
döntést  kell  hozni,  akkor  kéri  annak  figyelembevételét,  hogy  lehetséges  egy  rendkívüli 
Képviselő-testületi  ülés  összehívása.  Mindenkinek  áldott  ünnepet,  boldog  új  esztendőt,  jó 
pihenést kívánva a Képviselő-testület ülését bezárja.
 

k.m.f.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna  
címzetes főjegyző

Ughy Attila 
polgármester

Jegyzőkönyv lezárva: 2010. december 16-án 20 óra 33 perckor.

Jegyzőkönyvvezetők: 

Dakó Gyuláné                   Németh Edina                      Pongóné Márton Márta
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