
BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEL O N K O K ~ ~ N Y U ~ R  
K E P V I S E L O - T E S T ~ J L E T  
PEIUZUGYI ,  E L L E N ~ R Z E S I  E S  
~ J G Y R E N D I  B I Z O T T S A G  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata KepviselB-testulete Penzugyi, Ellenorz6si 
es ~gyrendl Blzothag 2014. november 25-en Redden1 17,OO 6rai kezdettel a 
Polgarmesten' Hivatal Naavtan6cstermeben (121 1. Budapest, Szent lmre ter 10. fsz. 5.) 
megtartott uleserBl 

Jelen vannak: Dobak lstvan elnok 
Beer Livia alelno k 

Makray Barbara, Pinter Jozsefne, Kovats Daniel, Borka-Szasz Tamas, Kiss Ferencne, Toth Sandor 
bizottsagi tagok 

6sszesen: 8 f6 bizottsagi tag 

T6volrnaradb: Szenteczky Janos bizottsagi tag (igazolt hianyzas) 

Alland6 rneahivottkbnt lelen vannakk: 

- Pola6rrnesterl Hivatal. onkorrn6nvzat aazdas6ai t6rsas6aal rCszCr6ro"l: 

Dr. Szeles Gabor 
Bacher Gabriella 
Baldauf Myrtill 
Borsosne Pal Ildiko 
Farag6 Szilvia 
Furak Janos 
Halmos lstvanne 
Huszak Jozsef 
Nagy Gabor 
Nagyne Laszlo Emebet 
Dr. Varkonyi Gergely 

jegyz6 
Csepeli Varosgazda Zrt., Fejlesztesi Divizio, osztalyvezetb 
lntezmenyfelugyeleti Agazat koznevelesi referens 
LAUF-AUDIT Bt., megbizott konyvvizsga16 
Csepeli Varosgazda Zrt., Koveteleskezelesi, csoportvezet6 
GSZI, intezmenyvezet6 
Varosgazdalkodasi ~gazat  agazatvezetd 
Szervezesi lroda irodavezetd 
Csepeli Varosgazda Zrt., Ingatlangazdalkodasi, osztalyvezetd 
LAUF-AUDIT BT., konyvvizsgalo asszisztens 
Adougyi lroda irodavezet6 

- onkorrn6nvzatl kCpvlselo"k lnem P E ~ B  taaok): 

Pakozdi Jozsef onkormanyzati kepviselb, KKB elno k 
Szuhai Erika onkormanyzati kepviselb, SZEFB elnok 

Dob6k Istv6n koszonti a megjelenteket, majd a jelenleti iv alapjan megallapitja, hogy 
Szenteczky Janos igazoltan van tavol (Huszak Jozsef irodavezet6 fele e-mailben 
jelezte, hogy tanulmanyi szabadsagon van) valamint, hogy a Bizottsag 8 f6vel 
hatarozatkepes. 
Azt keri a Bizottsag tagjaitol, hogy a jov6ben a tavolmaradasukat neki, vagy az 
Alelnok asszonynak jelenek. 



Roviden tajekozta tja a Bizot tsag lij tagjait a hangrogzitd technikai eszkoz 
hasznalatar61, majd keri, hogy jelentkenenek be a rendszerbe. 
Ismerteti, hogy a meghiv6ban jelzett 22 eldterjesztes napirendrevetelere tesz 
javaslatot. 
Mieldtt raternenek a napirendek megtargyalasara, az onkormanyzati torveny 60. €j ( 1 )  
bekezdese ertelmeben javaslatot tesz arra, hogy a Bizottsag tagjai kozul Beer Livia 
alelnok asszonyt binak meg az ulesekrdl keszuld jegyzdkonyvek masodik alair6janak. 
Keri, hogy aki a szemelyi javaslataval egyetert, az kezfelemelessel jelene. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga - Dobak lstvan javaslata alapjan - ligy dont, hogy az 
onkormanyzati torveny 60. €j ( 1 )  bekezdese eldirasanak eleget teve a Bizottsag 
uleseirdl keszuld jegyzdkonyvek masodik alair6janak Beer Livia alelnokot binak meg. 

Hatbride: elfogadasra: azonnal 
vegre hajtasra: folyamatos 

Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal elfogadta. 

Ezt kovetden Szuhai Erika kepviseld asszony keresere javaslatot tesz arra, hogy a 
meghiv6ba n 1 7. napirendi pontjakent jelzett ,,Javasla t Bursa 0sztondO ad hoc 
bizottsag Ietrehozasara" cimb, 277. szamli eldterjesztest elsd napirendkent vitassak 
meg, majd javaslatar61 szavazast rendel el. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testijlete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga - Dobak lstvan javaslata alapjan - ligy dont, hogy a 
meghiv6ban 17. napirendi pontjakent jelzett ,,Javaslat Bursa 0sztondij ad hoc 
bizottsag Ietrehozasara" cimb, 277. szamli eldterjesztest elsd napirendkent targyalja 
meg . 

Hatarido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felei6s: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag a javaslatot 8 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal elfogadta, majd szavazasra bocsatja az igy modosult napirend-tervezetet. 



Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga - Doba k lstv6n javaslata alapjan - lig y dont, hogy mai ulesenek 
napirendjet a kovetkezbk6ppen hatarona meg: 

Na~irenden kivul: 

- Motv. 60. § (1) bekezdbse ertelmeben a Bizottsag uleseirol keszulo jegyzokonyvek 
masodik alairojanak megvhlasztasa 

Nanirend 1. nontia: (277. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Bursa asztondij ad hoc blzotts6g lbtrehoz6s6ra 
Elbteriesztb: Szuhai Erika elnok, Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi Bizottsag 

Nanlrend 2. nontia: (292. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerulet Csepel 0nkorm6nyzata KCpvisel6-testiilete a 
helyl ad6kr61 sz616 341201 2. (X1.29.) onkorm6nyzati rendeletbnek m6dosit6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nanlrend 3. nontia: (287. sz. elbterjesztes) 
Rendelettewezet az ankormdnyzat 61tal fenntartott nevelbsl-oktat6sl IntCzmOnyekben 
alkalmazand6 btkezbsl tbritbsl dijakrdl sz616 4412007. (X11.18.) Budapest XXI. Kerulet 
Csepel6nkorm6nyzata Kt. sz. rendelete m6dosit6s6r61 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgdrmester 

Nanlrend 4. nontia: (290. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 61ta16nos tartalCkb61 tewezett 6s megval6sitott keruletl fejiesztCs1 
feladatok forr6salnak, valamlnt a 25512004. (V1.17.) Kt. sz6m0 hat6rozatban 
meghat6rozott forr6s m6dosR6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nanlrend 5. nontia: (291. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az ldegenforgalmi ad6 klvetbsbnek a F6~6rosl~nkorm6nyzat rCszbre tortbn6 
6tengedCsre 
Elbterjesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Na~lrend 6. nontia: (293. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a 40512014. (IX.25.) Kt. sz. hatdrozat m6dositds6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nanirend 7. nontia: (280. sz. elbterjesztes) 
Javaslat t0lszolg6lat flnansziroz6sa t6rgyd meg611apod6s rnegkotbsCre a Budapest 
Rend6r-f6kaplt6nys6ggal 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nanlrend 8. nontia: (271. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 0tbpitCsek sor6n megbpult fbldfelettl tOzcsapok tCritbsmentes dtad6s6ra a 
F6~6rosl0nkorm6nyzat rbszbre 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 



Na~irend 9. ~ontia: (272. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a 210207 hrsz. (11. R6k6czl Ferenc u. 73.) lngatlan beCpitCsi hat6rldejCnek 
meghosszabb~6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nawirend 10. ~ontla: (273. sz. el6terjesztes) 
Javaslat kozterulet haszn6latl szerzo"d6s m6dosit6s6ra (Budapest, Ak6cfa utca 20. sz. 
alattl lngatlan) 
Elbterieszt6: Borbely L6nard polgarmester 

Na~lrend 1 1. ~ontla: (279 sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Plllsl Parkerdo" Zrt. tulajdondban 16~6, az ,,Ak6cfa utcal kiserdo"benW 
elhelyezett szanlterkontbner felszerelbsek 6s berendezksek haszonkolcsonbe vCtel6re 
El6teriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Naplrend (281 sz. el6terjesztes) 
Javaslat a DHK Zrt. 6s a Budapest XXI. kerulet Csepel 6nkorm6nyzata kiizottl 
meg6llapod6s elfogad6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Na~lrend 13. wontia: (282. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Klebelsberg IntCzmCnyfenntart6 Kozpont Budapest XXI. Tankeruletbnek 
t6mogat6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Nawlrend 14. wontia: (289. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 6vod6knak 6s a bolcso"d6knek juttatott"tlsztas6gl csomagok" tov6bbi 
blztosit6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Na~irend 15. ~ontia: (288. sz. elbterjesztes) 
Javaslat elektromos planin6 v6s61l6s6ra 
Elbterieszt6: Borbely Lenard polgarmester 

Na~lrend 16. ~ontia: (284. sz. elbterjesztes) 
Javaslat helyettes szulo"1 szolg6latra vonatkoz6 e116t6sl szerz6d6s a16ir6s6ra 
E16teriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Na~lrend 17. ~ontia: (285. sz. el6terjesztes) 
Javaslat lv6vizvezet6k m egval6sit6s6ra 
Elbterieszt6: Borbely Lenard polgarmester 

Nawirend 18. wontia: (278. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 6nkorm6nyzat 61tal beszerzett g6pj6rmiipark haszn6lat6ra 
E16teriesztB: dr. Szeles Gabor jegyzb 

Na~lrend 19. ~ontia: (276. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Budapest XXI. kerulet Csepel t)nkormdnyzata K6pvlselB-testulete 2014. 11. 
f6l6ves - novemberl 6s decemberl - valamlnt 2015. 1. fCl6ves munkatervbnek 
elfogad6sara 
El6teriesztb: Borbely Lenard polgarmester 



Na~lrend 20. ~ontla: (283. sz. eldterjesztes) 
Besz6molb a K6pvlseid-testulet hatdrozatalnak v6grehajtds6r61 
EI6terieszt6: Borbely Lenard polgarmester 

Na~irend 21. Dontia: 
Javaslat a PCnzugyi, EllendrzCsi 6s ~gyrendl Blzottsag ugyrendjCre 
EI6teriesztd: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

Na~irend 22. ~ontia: 
Budapest XXI. Kerulet Csepel 0nkorm6nyzata onkorm6nyzati k6pvlseldi 
vagyonnyilatkozatainak ellendrz6se 

Hat6ridS: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felel6s: Dobak Istvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag a napirendet 8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal elfogadta, majd szavazasra bocsatja az igy modosult napirend-tervezetet. 

Na~irend 1. ~ontla: (277. sz. eldterjesztes) 
Javaslat Bursa Osztondij ad hoc blzotts6g ICtrehoz6s6ra 
Eldteriesztd: Szuhai Erika elnok, Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi Bizottsag 

Dobak Istv6n felkeri Szuhai Erikat, hogy eldterjesztdkent roviden ismertesse szoban az 
eldterjesztes lenyeget. 

Szuhai Erika eloljar6ban megkoszoni, hogy eldterjeszteset a napirendek elejere vettek. 
Sz6beli kiegesziteseben elmondja, hogy a Bursa dsztondij egy, az Allam altal a nehez 
sorslj diakok szamdra biztositott, a tanulmanyaikat segitd osztondij palyazat, amelyet a 
kiirasnak megfeleld adatokkal kiegeszitett palyazat benyljjtasaval lehet elnyerni. A 
beerkezd palyazatok alapjan egy biralo bizottsag dont a palyazatokrol. 
Elmondja, hogy Morovik Attila alpolgarmester - aki ezt a teruletet felugyeli -, 6t kerte 
fel, hogy a Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi Bizottsag elnokekent a 
letrehozasra keruI6 Bursa dsztondij ad hoc bizottsag elnoki tisztseget is Iassa el 
(tekintettel arra, hogy a Bizottsag neveben jelezetteken kivul a Bizottsag hataskorebe 
tartozik a kozm6velddes, az oktatas, a sport, ifjljsagi ugyek is]. 
Ismerteti, hogy a felkeresnek eleget teve, az ad hoc bizottsag leendd elnokekent 6 
Czibulyane Szonday Szilvia, Juhasz Katalin, Tenk Andrast es Hudak Janos kepviseldket 
kerte fel a biraI6 bizottsagi feladatok ellatasara. Tudomasa szerint a felkerest mind a 
negyen elfogadtak. Megallapitja, hogy a jeloltek kozijl Tenk Andras az egyeduli, aki 
nem tagja a Szocialis, Egeszsegugyi es Fogyatekosugyi Bizottsagnak, azonban 
szandekosan valasztottak olyan szemelyt, aki - ljgy is, mint tanacsnok, ljgy is, mint 
ellenzeki kepviseld -, egy picit kivulrdl latja ezt a teruletet. 



Keri a Bizottsag j6vahagyasat az ismertetett szemelyi javaslatra vonatkoz6an. 

Dobdk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag tagjai reszer6l kerdes, honasz61as nem 
erkezett, majd szavazasra bocsatja az el6terjesztes elfogadasara vonatkozo 
javaslatat, valamint az ismertetett szemelyi javaslatot. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel bnkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellenerzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat Bursa Osztondo ad hoc bizottsag 
Ietrehozasara" cimfi, 277. szamlj el6terjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a 
Kepvisel6-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hatarido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules id6pontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Budapest XXI. Kerulet Csepel bnkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellen6rzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy az osztondijak elbiralasara letrehozasra kerul6 
Bursa Osztondij ad hoc bizottsag tagjaira az el6terjeszt6 altal tett szemelyi javaslat 
szerinti szemelyek ad hoc bizottsagi tag go torten6 megvalasztasat ajanlja a Kepviselb- 
testuletnek. 

Hatdrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules id6pontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Doba k lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsug a mindket hatarozatot 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 2. ~ontia: (292. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormdnyzata Kbpvisel6-testulete a 
heiyi ad6kr61 sz616 3412012. (Xi.29.) onkormdnyzati rendeletbnek m6dosit6sdra 
Elbterieszt6: Borbely Lenard polgarmester 

Dobdk Istvdn felkeri a keszit6t, hogy az elbterjeszt6 kepviseleteben adjon rovid 
tajekoztatast a rendelettervezet lenyeger6l. 



Dr. V6rkonvl Geraelv elmondja, hogy a javaslat szerint az anyagban leirtak szerint 
valtozna az ado merteke 2015. januartol. Az epitmenyado harom savja kozul az ado 
merteke a legalso savba n 30 %-kal, a kozepsb savban 20 %-kal csokken, mig a legfelsd 
savban 5 %-kal n6. 
Ismerteti, hogy a telekado merteke javaslat szerint 108 forintrol 130 forintra valtozik, 
anal a kitetellel, hogy a korabbi adomentessegi szabaly (mely szerint a 
magantulajdonban lev6 telkek teruletenek az els6 ezer m2-e adomentesseg a16 esik), 
kiterjesztesre kerult minden telekre, tehat a jovdben minden telek adokoteles 
teruleteb6l ezer m2 adomentessegben reszesul. 
Elmondja meg, hogy a javasolt valtoztatas osszessegeben igen jelentds mertekir 
adocsokkentest jelent az also savokban, amelyre a Polgarmester ljr valasztasi 
igeretenek megfelelben, az 6 keresere tettek javaslatot. Hangsljlyona, a tervezett 
csokkentes a kisvallalkozasok szamara egy jelent6s konnyebbseget jelent majd. 
Arrol is tajekoztat, hogy az epitmenyado tervezett valtoztatasa osszessegeben az 
dnkormanyzat koltsegvetesenek adobevetelet illetden nagysagrendileg nem jelent 
bevetel kiesest az idei evhez kepest. 

Borka-Sz6sz Tarn6s kerdezi, hogy az elbterjeszt6, vagy kepvisel6je tud-e irasban 
kimutatast adni a tervezett valtoztatas penzugyi kihatasairol [megbontva, hogy a 
telekado i t s  az epitmenyado varhatoan milyen adotomeg valtozast jelent az ez evi 
varhato bevetelhez kepest). 

Dr. V6rkonvi Geraelv kozli, honavet6legesen most is meg tudja mondani, de 
termeszetesen irasba n is elkeszitik es a Kepvisel6-testuleti ulesen kezhez ka pjak a 
kepviselb k. 

Dob6k lstv6n megallapitja, hogy az elbterjesztessel, valamint az elhangzottakkal 
kapcsolatban honaszolas, esuevetel nincs, majd szavazasra bocsatja a 
rendelettervezet elfogadasra ajanlasara vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga t3gy dont, hogy a ,,Rendelettervezet Budapest XXI. Kerulet 
Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete a helyi adokrol szolo 3412012. (X1.29.) 
onkormanyzati rendeletenek m6dositcisara" cimir, 292. szamlj el6terjesztest 
megtargyalasro alkalmasnak tartja es a Kepvisel6-testuletnek a rendelet 
magalkotasat javosolja. 

Hatdrido": elfogadasra : azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felelo"~: Kt. tajekoztatasaert: Dobo k Istvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag a rendelettervezetet 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezurja. 



Na~irend 3. ~ontia: (287. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet az 0nkorm6nyzat 61tal fenntartott nevel6sl-oktat6sl lntkzm6nyekben 
alkalmazandd 6tkez6sl t6fi6si dfjakr61 sz616 4412007. (X11.18.) Budapest XXI. Kerulet 
Csepel0nkorm6nyzata Kt. sz. rendelete m6dosit6s6 r61 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istv6n keri az elbterjesztes keszitbjet, hogy roviden ismertesse az elbterjesztes 
lenyeget. 

Baldauf Mvrtlll kozli, hogy reszben a Juniorral allnak szerzbdesben, majd elmondja, 
tekintettel arra, hogy a ceg a tavalyi evhez kepest nem emelte az arait, nem 
szukseges az etkezesi teritesi dijak modositasa a 201 5. evre. 

Borka-Sz6sz Tam6s megkerdezi, hogy a Juniorral kotott szerzbdes meddig hatalyosi! 

Baldauf Mvrtlll valasza: 60 honapig (mostanto1 kezdve ot evig), azonban evente meg 
kell ljjitani a szerzbdest. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy tovabbi kerdes nincs. Mivel honaszolas sincs, 
szavazasra bocsatja az elbterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara vonatkozo 
javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Rendelettervezet az ~nkorrnanyzat altal 
fenntartott nevelesi-oktatasi intezrnenyekben alkalrnazandd etkezesi ten'tesi dijakrol 
sz616 4412007. (XII. 18.) Budapest XXI. Kerulet Csepel tjnkorrnanyzata Kt. sz. rendelete 
rn6dosit~saroI" cimfi, 287. szamci elbterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a 
Kepviselb-testuletnek elfogadasra aj6nlja. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Feleles: Kt. tajekoztatasaert: Dobak Istvdn bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 4. ~ontla: (290. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 61ta16nos tartal6kb61 tervezett 6s megval6sitott keruletl fejleszt4sl 
feladatok forr6salnak, valamint a 25512004. (V1.17.) Kt. sz6mir hat6rozatban 
meghat6rozott forr6s m6dosR6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lendrd polgarmester 



Dob6k Istv6n keri az eldterjesztes keszitbjet, hogy roviden ismertesse az eldterjesztes 
lenyege t. 

Halmos Istv6nnO ismerteti, hogy a Kepviseld-testulet felhatalmazta a Polgarmestert - 
folyamatos tajekoztatas mellett - a koltsegvetes altalanos tartaleka, valamint a 
celtartalekok bizonyos elbiranyzatainak felhasznalosara. Az elmcilt iddszakban igen sok 
fejlesztesi feladatot hajtottak vegre, igy az altalanos tartalek j6reszt elfogyott, viszont a 
celtartalekok kozott olyan el6iranyzataik is vannak, mint pl. az un. ,,eszaki bevetel", 
valamint az idei ingatlan ertekesitessel kapcsolatos bevetel. Az elbterjesztesben 
javaslatot tesznek a Kepviselb-testuletnek, hogy azokat a feladatokat, amelyeknek a 
forrasa az altalanos tartalek volt, csereljek ki a fejlesztesi forrasokra, hiszen valojaban a 
fejleszteseknek az a forrasa. 
Az eldterjesztesben javaslatot tesznek arra is, hogy a rendbrseg tcilszolgalatanak 
tamogatasara vonatkoz6 korabbi dontesben megjelolt ingatlanertekesitesi tartalek 
keret helyett, az atcsoportositott altalanos tartalekot hataronak meg forraskent, azaz, 
visszahelyezik az ingatlanertekesitesi tartalekot a helyere. 

Borka-Sz6sz Tam& megkerdezi, hogy az un. ,,eszaki bevetel" tekinteteben 
kaphatnanak-e a korabbihoz hasonl6, reszletes, de aktualizblt kimutatast. Kell-e ehhez 
kulon bizottsagi keres. 

Halmos Istv6nnO tajekoztatja a kerdezbt, hogy el tudjak kesziteni a decemberi 
kepviselb-testuleti ulesre a kert beszamolot. Honateszi, a mostani intezkedessel 
gyakorlatilag elfogyott az ,,eszaki bevetel", illetve azt meg nem tudja, hogy a fut6 
projektek eseteben a konkret feladatokra elkulonitett keretbdl a feladatok teljesitese 
utani kifizeteseket kovetden lesz-e penzmaradvany. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy tovobbi kerdes nincs, majd a honaszolasoknak ad 
helyt. Megallapitja, hogy honaszolas nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes 
Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es iigyrendi Bizottsaga irgy dont, hogy a ,, Javasla t az altalanos tartalekbdl terveze tt es 
megvalositott keruleti fejlesztesi feladatok forrasainak, valamint a 25512004. (VI. 17.) Kt. 
szamci hatarozatban meghatarozott forras m6dositasaraW cimCI, 290. szamci 
eldterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviseld-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  



Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 5. ~ontla: (291. sz. eldterjesztes) 
Javaslat az ldegenforgalml ad6 kivetesenek a Fov6rosi 0nkorm6nyzat reszere torteno" 
6tenged6sre 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Dr. VClrkonvl Geraelv tajekoztatasul elmondja, hogy az ado torveny ertelmeben az 
idegenforgalmi ado atengedhetd a Fdvarosi Onkormanyzat kezelesebe. Miutan 
Csepel turisztikailag nem kifejezetten frekventalt terulete Budapestnek, - az eldzd evek 
gyakorlatahoz hasonloan - most is arra tesznek javaslatot, hogy ezt az adobevetelt 
engedjek at a Fdvarosi Onkormanyzat szamara. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel es az elhangzottakkal 
kapcsolatban nincs se kerdes, se honaszo1as, majd szavazasra bocsatja az 
eldterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara vonatkozo javaslatot. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ~gyrendi Bizottsbga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat az idegenforgalmi ado kivetesenek 
a F6varosi Onkorm6nyzat reszere torten6 6tengedesre" cim6,29 1 .  szamlj eldterjesztest 
megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviseld-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rld6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules iddpontja: 201 4. XI. 27. 

Felelo"~: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 6. ~ontia: (293. sz. eldterjesztes) 
Javaslat a 405/2014. (IX.25.) Kt. sz. hatirozat m6dosit6s6ra 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Dr. Szeles G6bor a Bizottsag elnokenek kerdesere arrol tajekoztatja a Bizottsagot, hogy 
az eredeti hatarozat ertelmeben csak azok a kepviseldk kaphattak meg a 201 1-ben 
reszukre atadott laptopokat, akik oktoberben nem szereztek mandatumot. Miutan 
felmerult az igeny, hogy az ismetelten mandatumot szerzett kepviseldk is 
megkaphassak a korabban reszukre juttatott gepeket (melyek az eltelt iddszak alatt 
jelentdsen ertekuket vesztettek es korszer6tlenne valtak), az eldterjesztesben lev6 
javaslatot terjesztik be a Kepviseld-testulet ele. 



Dobhk Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepvisel6-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

101201 ~. (x I .~~. )PEuB Hatarozat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat a 40512014. (IX.25.) Kt. sz. hatarozat 
modositasara" cim6,293. szamci eldterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a 
Kepvisel6-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rld6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ul6s iddpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tqjekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dobhk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 7. ~ontia: (280. sz. eldterjesztes) 
Javaslat trilszolg6lat flnanszfroz6sa t6rgyri megallapod6s megkotksere a Budapest 
Render-f6kapitanysaggal 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istvan megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldte rjesztes Kepviseld-testulet ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga irgy dont, hogy a ,,Javaslat tcilszolgalat finanszirozasa targyci 
megallapodas megkotesere a Budapest Rend6r-f6kapitanys6ggal" cim6, 280. szamci 
eldterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja 6s a Kepviseld-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

Hat6rid6: elfogad6sra: azonnal 
vegre hajtasra: Kt. ules iddpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak Istvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dobak Istvan megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 



Nawirend 8. wontla: (271. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az Ot6pitisek sor6n meg6pult foldfeleitl tijzcsapok t6ritesmentes 6tad6s6ra a 
F6v6rosl 0nkormClnyzat r6sz6re 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Bacher Gabriella szobeli kiegeszitesul elmondja, torvenyi kotelezes, hogy a vizi 
kozmljvek a telepulesi onkormanyzatnal legyenek. A torveny a fbvaros eseteben a 
Fdvarosi Onkormanyzatot nevesiti, mint a szolgaltatast ellat6 onkormanyzat, ezert kell 
reszukre atadni teritesmentesen az elkeszult vizi kozmcveket. 
Elmondja meg, hogy az ljtepiteseik soran az engedelyezb hatosag, illetve a bevont 
szakhatosag elbirta, hogy az ljtpalyaba esb, fold alatti t6zcsapokat at kell epiteniuk 
ljtpalyan kivulre, fold feletti tljzcsapokra. Ezeket az elkeszult beruhazasokat kell 
atadniuk most a Fbvarosi ~nkormanyzat reszere. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az elbterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszo1as 
nincs, majd szavazasra bocsatja az elbterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

12/2014.(~1.25.)~Ei]B HatClrozat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
6s ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat az Otepitesek soran megepult 
foldfeletti t6zcsapok terjtesmentes utadusara a F6varosi Onkormanyzat reszere" cimc, 
271. szumll elbterjesztest megtargyaldsra alkalmasnak tartja es a Kepviselb-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

Hatirid& elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Nawirend 9. wontla: (272. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a 210207 hrsz. (11. R6k6czl Ferenc u. 73.) lngatlan be6pitesl hat6rldej6nek 
rneghosszabbfi6~6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszo1as 
nincs, majd szavazasra bocsatja az elbterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

HatClrozat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
6s ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat a 210207 hnz. (11. Rakoczi Ferenc u. 



73.) ingatlan beepitesi hataridejenek rneghosszabbitasara" cim6, 272. szarnli 
elbterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja 6s a Kepviselb-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

Hatdrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ijles idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Fele1o"s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak Istvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartbzkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 10. ~ontla: (273. sz. elbterjesztes) 
Javaslat kozterulet haszn6lati szerztidCs m6dosft6s6ra (Budapest, AkClcfa utca 20. sz. 
alattl ingatlan) 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az elbterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszblas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az elbterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkoz6 javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat a 210207 hrsz. (11. Rak6czi Ferenc u. 
73.) ingatlan beepitesi hataridejenek rneghosszabbitasara" cim6, 272. szarnli 
elbterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a KepviselB-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

HatClrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajt6sra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Fele1o"s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 1 1. ~ontia: (279 sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Pills1 Parkerdo" Zrt. tulajdon6ban IOvo", az ,,Ak6cfa utcal kiserdtiben" 
elhelyezett szanlterkontener felszerel6sek 6s berendezesek haszonkolcsonbe vOtelOre 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 



Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat a Pilisi Porkerdo" Zrt. tulajdonaban 
Ievo", az ,,Akacfa utcai kiserdo"benU elhelyezett szaniterkontener felszerelesek es 
berendezese k haszonkolcsonbe vetelere" cimii, 279. szBm6 eldterjesztest 
megtargyalasra alkalmasnak tartja 6s a Kepviseld-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rido": elfogadasra: azonna l 
vegrehajtasra: Kt. ules iddpontja: 201 4. XI. 27 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Doba k Istvdn bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapflja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 12. ~ontia: (281 sz. eldterjesztes + Kiegeszites) 
Javaslat a DHK Zrt. 6s a Budapest XXI. keriilet Csepel 0nkorm6nyzata kijzijttl 
meg6llapod6s elfogad6s6ra 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Faraa6 Szilvla a Bizottsdg elnoke keresere tajekoztatja a jelenlevdket, hogy az 
onkormanyzat tulajdonaban a110 berlakasok vonatkozasaban a berldk 61tal 
felhalmozott tavhd dijakrol a tavhdszolgaltatasr61 szolo 2005. evi XVIII. torveny 
kimondja, hogy amennyiben a hdtralekot a berldkon nem tudjak ervenyesiteni, akkor 
a tulajdonoson - ami jelen esetben az onkormanyzat -, mint egyszerii kezesen, 
keszfizetd kezeskent ervenyesiteni tudjak. Tajekoztatasul elmondja, hogy ennek 
kapcsan eddig negy megallapodas szuletett a DHK Zrt. 6s az dnkormanyzat kozott. 
Honateszi, ez jo, mert, ha vallaljak azt, hogy evente egyszer atveszik a tavhd dijakat, 
akkor cserebe a DHK Zrt. vallalja, hogy elengedi a kamatot es a kezelesi koltseget, ami 
jelen esetben osszesen 621 ezer Ft. 

Borka-Sz6sz Tam6s emlekeztet, korabban ez az eldterjesztes mar beterjesztesre, majd 
az eldterjesztd altal visszavonasra kerult. Borbely Lenard akkor ezt aual indokolta, hogy 
az onkormanyzat anyagi pozici6janak javulasat remeli aual, ha visszavonja az 
eldterjesztest. Megallapitja, iddkozben eltelt ket honap, ez az anyag visszakerult a 
Kepviseld-testulet ele (velemenye szerint nagyon helyesen), ezert megkerdezi, hogy 
volt-e barmilyen valtozas ez ugyben, illetve, hogy kedvezdbb lett-e a megallapodas 
az dnkormanyzat szamara. 



Faraq6 Szllvla kozli, valtozbs nern volt. Amennyiben nern kerul megkotesre a 
megallapodas, akkor meg decemberben meginditjak a fizetesi meghagyasokat, 
illetve jogi ljtra terelik az ugyet, ami jelentds tobbletkoltseget eredmenyez, illetve 
esedekesse valik a kamat es a kezelesi koltseg is. 

Borka-Sz6sz Tarn6s arra is valaszt var, hogy jol ertette-e a szobeli kiegeszitesbdl es a 
va1aszbo1, hogy a korabbi, jol bevalt gyakorlat folytatasarol - tehat nern egy ljj 
konstrukciorol - van szo? 

Faraq6 Szllvla kozli, eddig negy megallapodas kerult megkotesre, ugyanebben a 
rendszerben, hogy az dnkormdnyzat csak a tdket fizette ki, a tobbi koltseg pedig 
elengedesre kerult. 

Borka-Sz6sz Tarn6s tisztana, tehat ha jol ertette, akkor a ket honappal ez eldttihez 
kepest se nern romlott, se nern javult az ~nkormanyzat pou'cioja, tehat lenyegeben 
ugyanaz a megallapodas-tervezet kerul a Kepviseld-testulet ele. 

Halrnos Istv6nn6 a kerdesre reagalva kozli, csak annyi a v61tozas, hogy a kifizetes 
forrasat cserelte k ki. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban honaszolas nincs, 
majd szavazasra bocsatja az el6terjesztes Kepviseld-testuleti Ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat a DHK Zrt. e s  a Budapest XXI. 
kerulet Csepel ~nkormanyzata kozotti megallapodas elfogadasara " cimb, 28 1. szamli 
el6terjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepvisel6-testuletnek 
elfogadasra ajanlja. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

FelelSs: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nern 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapltja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 13. ~ontia: (282. sz. eldterjesztes) 
Javaslat a Klebelsberg Int6zrnbnyfenntart6 Kozpont Budapest XXI. TankeruletCnek 
t6rnogat6s6ra 
EI6teriesztd: Borbely Lenard polgarmester 



Baldauf Mvrtlll a Bizottsag elnoke keresere roviden ismerteti az eldterjesztes lenyeget, 
mely szerint a Klebelsberg lntezmenyfenntarto Kozpont kereste meg az 
Onkormanyzatot enel a javaslattal. 
Az anyagban ket program tamogatasara tesznek javaslatot. Az egyik egy 
hangverseny-sorozat, ami 250 gyereket erint es ehhez penzugyi honajarulast 
nyljjtananak, valamint azt kerik, hogy a rendezveny helyszinet az ~nkormanyzat 
ingyenesen bocsassa rendelkezesukre. 
A masik keres egy Dusseldorfban megrendezesre kerul6 labdar6g6 tornan valo 
reszvetel penzugyi tamogat6sara vonatkozik (also tagozatos gyermekek szamara). A 
javaslat szerint q szallitast is az Onkormanyzat biztositana. 

Dob6k lstvfrn megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

171201 ~.(XI.~S.IPEU B Hatfrroza t 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellen6rzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,lavaslat a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 
Kozpont Budapest XXI. Tankeruletenek tamogatasara" cimfi, 282. sz6mli eldterjesztest 
megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepvisel6-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules iddpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 14. ~ontia: (289. sz. el6terjesztes) 
Javaslat az 6vod6knak 6s a bolcs6dCknek juttatott"tisdas6gi csomagok tov6bbi 
biztositfrs6ra 
Elbteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Furfrk J6nos a Bizottsag elnokenek keresere roviden elmondja, hogy ezt a napirendet 
azert kezdemenyeztek, mert a beszallit6k szerzddesei ez ev vegen lejarnak. Tekintettel 
arra, hogy ev vegen a koltsegvetesi evnek is vege van, az igereten kivul nincsen jogi 
alapja a tisztasagi csomagok tovabbi beszerzesenek, illetve juttatasanak. A jovd evi 
kotsegvetes elfogadasara varhatoan februarban kerul sor, ezert addig csak atmeneti 
gazdalkodas van, azonban a korabbi id6sza khoz kepest vaItoz6s lesz, mert kb. 40 
fdvel novekszik a bolcsddei letszam. Az Aprajafalva 0voda bdvitese miatt is 
gyermekletszam novekedes varhato, ezert javasoljak a kordbbi, egy evre tervezett 
keret bdviteset. 

pob6k lstv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 



Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat az ovodaknak es a bolcso'deknek 
juttatott"tisztasagi csomagok" tovabbi biztositasara" cimfi, 289. szamO elbterjesztest 
megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviselb-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazatta l elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 15. ~ontla: (288. sz. elbterjesztes) 
Javaslat elektromos pianin6 v6s6ri6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Baldauf Mvrtill a Bizottsag elnoke keresere roviden ismerteti, hogy a Fasang ~ r p a d  
Alapfoklj Mu'veszeti lntezmeny vezetbje kereste meg a Polgdrmester urat anal a 
keressel, hogy a kulsb programjaik szervezesehez nyljjtsanak segitseget egy elektromos 
pianino vasarlasahoz. Keresuket anal indokoltak, hogy a hangszer kulsb helyszinre 
torten6 szallitasa igen megterhelb. Egy hagyomanyos pianinot csak specialis 
szakemberek tudnak szallitani, egyreszt a sljlya, mClsreszt az erzekenysege miatt, es 
ehhez kulon jarmfi, kulon arra kikepzett ember kell, es ez nagyon megdragitja a 
szallitast, viszont egy elektromos pianinot akar az onkormanyzat kis buszaval is lehetne 
szallitani. Az onkormanyzat - mint az intemenyek mfikodtetdje - ezert megvasarolja a 
pianinot, ami egyebkent az onkormanyzat tulajdonaban marad, es haszonberleti 
szerzbdessel kerul majd az intezmenyhez. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az elbterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasfa- b~csdlja a$ elbteffeprtes Kepviselb-testuleti-Glesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,, Javasla t elektromos pianin6 vasarlasara" 
cimfi, 288. szarnci elbterjesztest megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviselb- 
testuletnek elfogadasra ajanlja. 

HatClrid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 



8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazatta l elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 16. ~ontla: (284. sz. eldterjesztes) 
Javaslat helyettes szi)lGI szolg6latra vonatkoz6 e116t6sl szerzddbs aloirCls6ra 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Naavnb KovClcs Timea a Bizottsag elnoke keresere elmondja, hogy a 
gyermekvedelemrdl sz616 1997. evi XXXI. torveny ertelmeben az onkormanyzatnak 
biztositania kell a helyettes szuldi szolgbltatast. Ezt a feladatot 2002 ota a Feher Kereszt 
Barati Kor reszvetelevel biztositjak. Err61 sz61 a jelen eldterjesztes is. 

Dobak IstvCln megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkoz6 javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ijgyrendi Bizottsaga Cgy dont, hogy a ,,Javaslat helyettes szijl6i szolgalatra 
vonatkozd ellatasi szen6des a1aiasara" cimb, 284. szam6 eldterjesztest 
megtdrgyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviseld-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rldG: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules iddpontja: 2014. XI. 27. 

Felelds: Kt. tajekoztatasa6rt: Dobak Istv6r-1 bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

DobClk IstvCln megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 17. ~ontia: (285. sz. eldterjesztes) 
Javaslat iv6vizvezetbk m egva16sit6s6ra 
Eldteriesztd: Borbely Lenard polgarmester 

Bacher Gabriella a Bizottsug elnoke keresere ismerteti, hogy vannak olyan 
Ctszakaszok, ahol csatorna mar van, de vezetekes viz meg nincs (fdkent Haroson, de a 
belsdbb reszeken is vannak olyan Ctszakaszok, amelyeken szolgalmi jog gal ellatott, 
nem uzembiztos vezetekek vannak). Ezen vizvezetekek megtervezesere tettek 
javaslatot az eldterjesztesben. 



Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

21 / ~ o ~ ~ . ~ x I . ~ s . ) P E u B  H afaroza t 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat ivovizvezetek rnegval6sitasara" 
cim0, 285. szarnli eldterjesztest megtargyal6sra alkalmasnak tartja es a Kepviseld- 
testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ul6s iddpontja: 2014. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o q a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 18. ~ontia; (278. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 6nkorm6nyzat 61tal beszerzett g6pJ6rmCpark haszn6lat6ra 
Eldteriesztd: dr. Szeles GClbor jegyzd 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Jegyzd nem kivan szobeli kiegeszitest tenni, majd a 
kerdese knek ad helyt: 

Borka-Szasz Tames megkerdezi, jot emlekszik-e, hogy korabban az Aljegyzbnek nem 
volt gepjarmbhaszn6li jogai' 

Halmos Istv6nnC valasza: nem volt. 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban honaszolas nincs, 
majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
8s ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,, Javasla t az tinkorrnanyzat altal beszerzett 
gepjarmu'park hasznalatdra" cim6, 278. szarnli elbterjesztest megtargyalasra 
alkalmasnak tartja 8s a Kepviseld-testuletnek elfogadasra ajdnlja. 

HaMrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 



7 igen 
0 nem 
1 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az elbterjesztest 7 igen, 0 nem, 1 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Nawirend 19. wontia: (276. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Budapest XXI. keriilet Csepel ankormanyzata K6pvlsel6-testiilete 2014. 11. 
f6lCves - novemberl 6s decemberl - valamlnt 2015. 1. f6lCves munkatervenek 
elfogad6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az elbterjesztes Kepviseld-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkoz6 javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, EllenGrzesi 
es ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Javaslat Budapest XXI. kerulet Csepel 
Onkormanyzata Kepvisel6-testulete 2014. 11. feleves - novemberi es decemberi - 
valamint 2015. 1. feleves munkatervenek elfogadasara" cim6,276. szamci elbterjesztest 
megtargyalasra alkalmasnak tartja es a Kepviselb-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27. 

Felelo"t: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tart6zkodassal e l f o a a d v a  

Dob6k istv6n megdllapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Nawirend 20. ~ontla: (283. sz. elbterjesztes) 
Beszc5molb a KbpviselG-testulet hatdrozatainak vbgrehajt6sdr61 
Elbteriesztb: Borbely Lenard polgarmester 

Dob6k Istv6n megallapitja, hogy az eldterjesztessel kapcsolatban kerdes, honaszolas 
nincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes Kepviselb-testuleti ulesre bocsatasara 
vonatkozo javaslatat. 

241201 4 . l ~ i . 2 5 . 1 ~ ~ ~  B Hatdrozat 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testulete Penzugyi, Ellenbnesi 
es ijgyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy a ,,Beszamolo a KepviselB-testulet 



hatarozatainak vegrehajtasarol" cimfi, 283. szamli eldterjesztest megta rgyalasra 
alkalmasnak tartja es a Kepviseld-testuletnek elfogadasra ajanlja. 

Hat6ridC elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Kt. ules idbpontja: 201 4. XI. 27 

Felel6s: Kt. tajekoztatasaert: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

6 igen 
0 nem 
2 tartozkodassal e i f o a a d v a  

Dob6k Istvan megallapitja, hogy a Bizottsag az eldterjesztest 6 igen, 0 nem, 2 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Napirend 21. pontla: 
Javasiat a Penzugyi, EllenSrzesi 6s Ogyrendi Bizotts6g ugyrendjere 
Eldteriesztd: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

DobClk Istv6n megjegyzi, tudomasa szerint az ugyrendre vonatkozo javaslatot minden 
bizttsagi tag megkapta, majd a kerdeseknek ad helyt. 

DobClk Istv6n megkerdezi a Jegyzbt az ijgyrend 1. 5 (4.) bekezdeseben foglaltakkal 
kapcsolatban, hogy a surgbsseggel beterjesztesre keruld eldterjeszteseket hogyan 
lenne celszeru" kezelniuk? 

Dr. Szeles G6bor valaszaban elmondja, hogy a surgdssegi eldterjesztesek 
megtargyalasakor a bizottsagnak is ugyanljgy kell eljarni, mint a Kepviselb-testulet 
eseteben. Kozli, a Polgarmester ljrnak az a kifejezett kerese, hogy kozosen hassanak 
oda (a Polgarmester 6s a Jegyzd), hogy az elbte rjesztest keszitdk hataridbben adjak le 
az elbterjeszteseket. Amennyiben ezt sikerul elerni, akkor az nagyon sok problemanak 
elejet veszi 6s megkonnyiti mind a Bizottsagok, mind a Kepviseb-testulet munkajat. 
Hondteszi, ennek ellenere egeszen biztos, hogy tovabbra is lesz olyan elbterjesztes, 
amit valamilyen kulsd ok miatt nem lehet hatariddre elkesziteni (mert. pl. a Fdvaros az 
utolso pillanatban szolgClltat hona adatot, stb.). 

Dob6k Istv6n azt ken az eldterjesztdkt61, hogy lehetbseg szerint adjak at iddben az 
elbterjesztdi joguk atadasat (pl. az eldterjesztest keszitbknek), mert akkor nem fordul 
e16, hogy egy adott napirendnel az eldterjesztdnek nincs kepviseldje es pl. a Jegyzd 
ljrnak kell helyt allni a kulonbozd kerdeseknel. 
Megkerdezi a Jegyzbt, hogy a Bizottsag uleserbl keszulb jegyzdkonyv szo szerinti, vagy 
emlekeztetdnek mindsuld? 

Dr. Szeles GClbor tisztana, a jegyzdkonyv csak f6 vonalakban tartalmana az 
elhangzottakat, tehat a hangfelvetel az, ami a szo szerinti szoveget rogziti. 
Hangsljlyona, ezert kerik a mikrofonok hasznalatat. A jegyzdkonyv akkor szo szerinti, ha 
kifejezetten elhangzik az erre vonatkozo kivansag. 



Dob6k Istv6n mikrofonon kivuli elhangzott kerdesre valaszolva elmondja, hogy 
bizottsagi ules id6ponta a jov6ben mindig a Kepviseb-testulet uleset megelbz6 napon, 
szerdan 17 6rakor lesz. A Jegyz6 Ijr tajekoztatasa szerint a bizottsagok kozul az 
~gyrendi Bizottsag uleset kellene utolsokent megtartani es ezert kerult az ~gyrendbe a 
szerdai nap (mivel ennek a bizottsagnak minden eldterjesztest velemenyeznie kell). 

Megallapltja, hogy az el6terjesztessel kapcsolatban honasz61as nincs, majd 
szavazasra bocsatja a Kepvisel6-testuleti ulesre bocsatasra vonatkoz6 javaslatat. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel dnkormanyzata Kepvisel6-testulete Penzugyi, Ellendrzesi 
6s ~gyrendi Bizottsaga ljgy dont, hogy ijgyrendjet az el6terjesztes szerinti tartalommal 
az elfogadja. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos 

Felelcs: Dobak lstvan bizottsagi elnok 

8 igen 
0 nem 
0 tartozkodassal e l f o a a d v a  

DobClk Istv6n megallapitja, hogy a Bizottsag az el6tejesztest 8 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadasra ajanlja, majd a napirendet lezarja. 

Bejelenti, hogy enel a Bizottsag nyilt ulese 17 ora 56 perckor veget ert, majd az 
elfogadott napirend ertelmeben zart ulest rendel el. 

Dob6k Istv6n 
elnok 

Beer Livla 
alelnok 

Jeavzdkonvvet keszitette: 
Feher L6sz16ne 
bizottsagi titkar 


