
BUDAPEST XXI. KER~I,ET CSEPEI, ONKOR~NYZATA 
K E P V S S E L O - T E S T U L E T  

Jeavzokonw 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete 2013. december 18-an 
lszerdal 08.00 6ral kezdettel a Polgarmesteri Hivatal Nagytanacstermeben [I21 1 Bp. XXI. 
ker. Szent lmre ter 10. foldszint 5.) megtartott rendkivuli uleser6l. 

Jelen vannak: Nemeth Szilard polgarmester 
Borbely Lenard alpolgarmester 
Morovik Attila alpolgarmester 
Abel Attila alpolgarmester 

Balogh Ern6, Bercsik Karoly, Borka-Szasz Tamas, Czibulyane Szonday Szilvia, Dob6k 
Istvan, Garday Balazs, Kovats Daniel, Makray Barbara, Noe Laszlo, Pakozdi Jozsef, 
Reznicsek Zoltan, Szuhai Erika, Tenk Andras, Zupko Janos 

~sszesen: 18 kepviseld 

laazoltan t6vol: Gergely Istvan, Szenteczky Janos, Takacs Krisztian kepvisel6k 

Tan6cskoz6sl ioaaal ieien vannak; 

Baidauf Myrtill 
Baksa Lajos 
Dr. Gonye Anik6 
Dudas Zoltan 

dr. Szeles Gabor 
Faterne Rothbart Maria 
Furak Janos 
Halmos lstvanne 
Husza k Jozsef 
Kasza Viktoria 
Kernne dr. Kulcsar Dora 
Nagyne Kovacs Timea 
Koczka Sandor 
Saghi Jend 
Samna Gabor 
~amu-0vari Judit 
Szabo Benjamin 
Tamus Judit 
Trefan Laszlo 
~jvarosi Ti bor 
Werner Peter 

Tov6 bbi ielenl6vo"k: 

Bata Zoltan 
Csarnai Attila 
Dobos Sara 
Feher Laszlone 

koznevelesi referens 
Varosepitesi lroda irodavezet6 
kulkapcsolati es protokoll referens 
Budapest Fdv. Kormanyhivatal XXI. kerijleti 
Hivatala, keruleti hivatalvezetd 
jegyz6 
HSZl intezmenyvezetd 
GSZl intezmenyvezetd 
Varosgazdalkodasi Agazat agatatvezetd 
Szervezesi lroda irodavezetd-helyettes 
Szervezesi lroda irodavezet6 
aljegyzd 
szocialis szakreferens 
Bp. XXI., Renddrkapitanysag vezetdje helyett 
Kozterulet-felugyelet vezetd 
ka binetfdnok 
Varosrendezesi lroda irodavezetd 
Polgarmesteri Kabinet, protokoll asszisztens 
Csaladtamogatasi lroda irodavezetd 
~zemeltetesi Agazat agazatvezetd 
HSZl intezmenyvezetd-helyettes 
Csepel Varosgazda Zrt. vezerigazgato 

lnformatikai lroda reszerdl 
csepe1.h~ - Ijjsagiro 
Polgarmesteri Titkarsag, titkarsagvezet6 
Szervezesi lroda munkatarsa 
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Budawest XXI. Kerulet Csewel dnkarmanvzata Ke~visel6-testulete 2013. december 18-ai rendkivuli ulesenek 

Napirend 3. wontla: (377. sz. elbterjesztes + palyazati kiiras) 
Rendelettervezet a Csepell 0nkorm6nyzatl Kornyezetv6delml Alap 16trehoz6s6r61 
sz616 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet m6dosit6s6r61 
Elbteriesztb: Nemeth Szildrd polgarmester 

Nawlrend 4. ~ontia; (382. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet a kozoss6gi egyutt616s alapveto" szab6lyalr61 6s ezek 
elmulaszt6s6nak jogkovetkezm6nyelro"l sz616 Budapest XXI. Kerulet Csepel 
0nkorm6nyzata K6pviselo"-testulete 6/2013. (111.6.) onkorm6nyzatl rendelet 
m6dosit6s6r61 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Napirend 5. oontia: (386. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet az onkorm6nyzat vagyon6r61 6s a vagyona felettl tulajdonosl 
jogok gyakor16s6r61 sz616 11 /2012. (V.03.) onkorm6nyzatl rendelet m6dosit6s6r61 
Elbterjesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Napirend 6. ~ontia: (379. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Budapest F6v6ros Korm6nyhlvatala XXI. Keruletl Hlvatala 
Okm6nylrod6j6na k 6tkoltoz6s6hez blztositott p6nzeszkoz 6tad6s6ra vonatkoz6 
hat6rozatok vlsszavon6s6ra, Cij hat6rozat meghozatal6ra 
Elbter-iesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Napirend 7. pontia: (390. sz. elbterjesztes) 
Javaslat strat6gial egyuttmu"kod6si meg6llapod6sok megkot6s6re 

a) Javaslat a 11. R6k6czl Ferenc 6t 88-90. sz6m alatt ta161hat6 tornacsarnok 
hasznosit6s6ra, valamlnt strat6glal egyuttmu"kod6sl meg6llapod6s a16ir6s6ra 
a Csepell Szabad1do"sport Egyesulettel 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

b) Javaslat a Szent Istv6n 6t 170. sz6m alattl lngatlan tornatermenek 
hasznosit6sra, valamint strategial egyuttmu"kod6sl meg611apod6s 6s berletl 
szerzo"d6s a16ir6s6ra a Csepell0kolviv6 Szakoszt6ly Sportegyesuleltel 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

c) Javaslat blrk6z6 edz6k b6r6nek flnansziroz6~6ra 
Elbterieszt6: Nemeth Szilard polgarmester 

Napirend 8. pontia: (389. sz. elbterjesztes) 
Javaslat t6mogat6s nyirjt6s6ra a Csepell Munk6sotthon Alaph6ny r6sz6re 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Na~lrend 9. ~ontla: (388. sz. el6terjesztes) 
Javaslat t6mogat6s ny6jt6s6ra a Klsebbs6gek6rt - Pro Mlnoritate Alaph6ny 
r6sz6re 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Napirend 10. ~ontia: (406. sz. elbterjesztes) 
Javaslat t6mogat6s ny6jtas6ra az Asoclata FlDEM Egyesulet r6szbre 
Elbter-ieszt6: Nemeth Szilard polgarmester 



Buda~est XXI. Kerijlet Cse~el6nkormbnvrata K6oviseld-testulete 2013. december 1 8 4  rendkivuli ulesenek 
lfta=dkonwe 

Na~irend 11. ~ontia: (387. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Martinasz szobor irilitds6ra 
Elbteriesztii: Nemeth Szilard polgarmester 

Na~irend 12. ~ontia: (38 1 . sz. elbterjesztes) 
Javaslat a ,,Jobb veliink a ViI6g! 2013" programhoz torteno" csatlakoz6sr61 sz610 
sz6nd6knyilatkozat ut6lagos j6v6hagy6sara 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Na~irend 13. ~ontia: (376. sz. elbterjesztes) 
T6jdkoztat6 4s tudom6sui vdtel kerdse az onkorm6nyzatI vagyonnyilv6ntartirsban 
szereplo", de nem hasznosul6 tervek, valamlnt egybb vagyonelemek 
seieJtez6sdhez 
Elbter.ieszt6: Borbely Lenard alpolgarmester 

Madrend 1 4. ~ontia; (380. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Csepell V6rosgazda Kozhasznir Nonprofit Zrt. sz6m6ra a Budapest XXI. 
Keruiet Csepel 0nkorm6nyzata 61tal meghat6rozott tobbletfeladatok 
finansziroz6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 15. ~ontia: (399. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Csepell Vdrosgazda Kozhasznli Nonprofit Zrt. sz6m6ra a Budapest XXI. 
Kerulet Csepei 0nkorm6nyzata 61tal meghat6rozott tobbletkolts6g 
finansziroz6sirra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 16. ~ontia: (402. sz. elbterjesztes) 
Javasiat az onkormirnyzati vagyongazd6ikod6ssal kapcsoiatosan felmerult 
kotelezettsdgek forr6s biztosit6s6ra (XXI., Erd6sor u. 16-26. T6rsash6z) 
Elbter-iesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 17. ~ontla: (401. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az onkorm6nyzati vagyongazddikod6ssal kapcsolatosan felmeriilt 
koteiezettsdgek forr6s biztositirs6ra (XXI., Csillag u. 2-4. Tirrsashirz) 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 18. ~ontfa: (392. sz. elbterjesztes) 
Javaslat lit- 6s J6rda6pitdsi munk6k megval6sit6sara 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 19. ~ontia: (393. sz. eldterjesztes) 
Javaslat a K6rp6ti utca, Medve utca 6s a FCz utca kozvil6git6s6nak fejlesztds6re 
Eldteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

~a-~ i rend  20. ~onfia: (38511. sz. elbterjesztes) 
Javaslat ,,Budapest Fo"v6ros XXI. Kerulet Csepel Kornyezetvddelml Programja 
201 3-201 8" elnevezdsu" program eIfogad6s6ra 
Elbter-iesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 



Budasest XXI. Kerijlet Cse~el6nkormanvzata Ke~viselb-testulete 2013, december 18-ai rendkivuli ul6s6nek 
jeav7bkonwe 

Na~irend 21. ~ontia: (403. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Bocskal Istv6n Reform6tus Oktat6si Kozpont r6sz6re kedvezmbnyes 
teremb6rlet engedblyez6s6re 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~lrend 22. ~ontla: (396. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az on korm6nyzat al kalmaz6s6 ban 6116k r6sz6re la k6sp61y6zat klir6s6ra 
Elbter-iesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Napirend 23. ~ontia: (384. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Budapesti Rend&-fo"kaplt6nys6g r6sz6re b6rl6klfelo16sl fog Ism6telt 
biztosit6s6ra 
EI6teriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 24. ~ontla: (395. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Budapest1 Rend6r-f6kaplt6nys6g r6sz6re korzeti megbizottl Irod6k 
kialakit6s6 hoz helyis6g bidosit6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 25. ~ontla: (394. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Kozterulet-felugyelet engedblyezett lbtsz6m6nak novei6s6re 
EIBteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Napirend 26. ~ontia: (39 1 . sz. elbterjesztes) 
Javaslat a 200543 hrsz-6 (term6szetben: Budapest XXI., TeJ6t u. 12.) a Fodor J6zsef 
Szakk6pzo" Iskol6nak heiyt ad6 ingatlan jog1 helyzetbnek rendezbskre, valamint 
az 6tkedet6si feladatok e116t6s6ra 
Elbter-iesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Na~irend 27. ~ontia: (398. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a ,,Marla Montessori" m6dszerrel az 6vod6s gyermekek6rt Alapitv6nnyal 
tort6no" e116t6sl szerzo"d6s megkot6s6re 
Elbteriesztb: Morovik Attila alpolgarmester 

Na~irend 28. oontla: (397. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az Erzs6bet-program keret6ben kiirt ,,Mesh ny6r v6r r6nkW cimu" 
p6ly6zaton tort6no" r6szv6telre 
El6teriesztb: Morovik Attila alpolgarmester 

Nawlrend 29. ~ontta: (378. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Budapest XXI., il. R6k6czi F. fit 241/b. (200209/6 hrsz.) sz6mil 
onkorm6nyzati tuiajdon6 ingatlannal kapcsolatos dont6shozatalra 
Elbteriesztb: dr. Szeles Gabor jegyzb 

Na~irend 30. ~ontia: (383. sz. elbterjesztes) 
Javasiat Hivatisetikai K6dex j6v6hagy6s6ra 
Elbteriesztb: dr. Szeles Gabor jegyzb 

Na~irend 31. pontia: (404. sz. elbterjesztes) 
Javaslat CsatClrl Gyuia 6s Csatirl GyuIinB szocldlls b6rlak6sban torteno" 
eiheiyez6s6ro"l 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 
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Buda~eSt XXI. Kerulet Cseoel Onkormanvzata K6~visel6-testuiete 2013. decernber 18-ai rendk ivuli ul6senek 

N6meth Szilard bejelenti, hogy azoknal az elbterjeszteseknel, amelyeknek 6 az 
eldterjesztdje, az eldterjesztdi jogokat atadja Borbely Lenard alpolgarmesternek. 

Na~lrend 2. ~ontia: (375. sz. eldterjesztes) 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormdnyzata 2014. 6vl irtmenetl 
gazd61 kodasar61 
Eldter.ieszt6: Nemeth Szilard polgarmester 

Nemeth Szilard megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs. Tekintettel arra, hogy kerdks, 
houasz61as sincs, szavazasra bocsatja a rendeletalkotasra vonatkoz6 javaslatot. 

41 1201 3. (X11.18.) onkormirnvzati rendelet 

Budapest XXI. Kerulet Csepel bnkormanyzata Kepviseld-testillete ljgy dont, hogy a 20i4. 
evi  atmeneti gazdalkodasr6l szolo rendelettervezet szoveget elfogadja, a rendeletet 
megalkotja. 

Hatarido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
rendelet kihirdeteseert: Kasza Vikt6ria Szervezesi lrodavezetd 

15 igen 
0 nem 
3 tartozkodas m e a a l k o t v a  

Nemeth Szilard megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 15 igen, 0 nem 3 tart6zkodas 
szavazattal a rendeletet megalkotta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 3. ~ontia: (377. sz. eldterjesztes + palyazati kiiras) 
Rendelettervezet a Csepeli ankormirnyzati Kornyezetv6delmi Aiap 16trehoz6s6r61 sz616 
9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet m6dosit6s6r61 
Eldter-iesztd: Nemeth Szilard polgarmester 

Borbelv L6nard szobeli kiegesziteseben azt keri Polgarmester 6rto1, hogy a rendelet 
elfogadasaval ne zarja le a napirendet. Javaslatat anal indokolja, hogy a modosit6 
rendeletet azert alkotjak meg, hogy jogalapot kepenenek a hazi szennyviz-ha16zat 
tamogatasara kiirando palyazathoz - amelyet a Kepviselb-testulet altal letrehozott ad-hoc 
bizottsag fogadna el -. Kozli, irgy ertesult, hogy az ad-hoc bizottsag a mai napra 
osszehivott ulesen nem tudja biztositani a hatarozatkepesseget, ezert javasolja, hogy a 
rendeletalkotast kovetden a Kepviseld-testulet ebben a tdrgykorben dontson egy 
kiegesu'td hatarozati javaslatr61 is. Javasolja, hogy a Kepviselb-testulet ez esetben vonja 
magahoz az ad-hoc bizottsag hataskoret 6s dontson a helyszinen kiosztasra kerult 
hatarozati javaslatrol, amely arr61 szol, hogy a lakossugi csatornarakotesi tamogatas 
elnyeresere keszitett palyazat szoveget elfogadja es a palyazatot ismet kiirja. 

N6meth Sziiard megkerdezi a Jegyzdt, hogy ez igy rendben van-e - aki jelzi, hogy igen -. 
Megallapitja, hogy kerdes, honaszolas nincs, majd eldszor szavazasra bocsatja a 
rendeletalkotasra vonatkoz6 javaslatot. 
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Budamst XXI. Kerijlet Cse~el ~nkormanvzata Ke~viselb-testulete 2013. decernber 18-ai rendkiviili ul&s&nel( 
jea~6konvve 

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 17 igen, 0 nem 1 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta, majd a napirendet lezarja. 
Na~lrend 4. ~ontia: (382. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet a kozoss6gl egyutt6l6s alapveto" szab6lyalr61 6s ezek elmulaszt6s6nak 
jogkovetkezm6nyefro"I sz616 Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkorm6nyzata K6pvlseIo"- 
testulete 612013. (111.6.) onkorm6nyzatl rendelet m6dosi16s6r61 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

N6meth Szilirrd megallapilja, hogy szobeli kiegeszites nincs. Megallapitja tovdbba, hogy 
kerdes, honaszolas sincs, majd szavazasra bocsatja a rendeletalkotasra vonatkozo 
javaslatot. 

4312013. (X11.20.) ankormirnvzatl rendelet 

Budapest XXI. Keruiet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete cigy dont, hogy a 
kozossegi egyijtteles alapveto" szab6lyair61 es ezek elmulaszt6s6nak jogkbvetkezmenyeir6l 
szolo 61201 3. (111.06.) onkormanyzati rendelet m6dositasar6I sz616 rendeletet megalkotja. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felelo"~: Nemeth Szilard polgarmester 
rendelet kihirdeteseert: Kasza Viktoria Szervezesi lrodavezet6 

16 igen 
0 nem 
2 tartozkodas m e a a l k o t v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem 2 tartozkodas 
szavazattal a rendeletet megalkotta, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 5. ~ontia: (386. sz. elbterjesztes) 
Rendelettervezet az onkormirnyzat vagyon6r61 6s a vagyona felettl tulajdonosl jogok 
gyakor16s6r61 sz616 11/2012. (V.03.) onkorm6nyzatl rendelet m6dosA6sirr61 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs. Tekintettel arra, hogy kerdes, 
honasz61as sincs, szavazasra bocsatja a rendeletalkotasra vonatkoz6 javaslatot. 

44/2013. (X11.20.) onkorm6nvzatl rendelet 

Budapest XXI. Kerijlet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy az 
onkormanyzat vagyonarol es a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakor16s6rol sz6l6 
1 1 I201 2. (V.03.) onkormanyzati rendelet m6dosit6sar61 szoI6 rendeletet megalkotja. 

HatirridG: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felelbs: Nemeth Szilard polgarmester 
rendelet kihirdeteseert: Kasza Viktoria Szervezesi lrodavezetd 

14 igen 
0 nem 
4 tart6zkodas m e a a l k o t v a  
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BudaDest XXI. Kerijlet Cse~el ~nkormanvzata Ke~viselB-testulete 201 3. decernber 18-ai rendkivuli ijlesenek 
jeavz6konwe 

N6meth Szll6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet 16 igen, 1 nem 1 tartozkodas 
szavazattal mindket hatarozatot elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Nawlrend 7. wontia: 
Javaslat strat6glai egyuttmu"kod6si meg6llapod6sok megkot6s6re 

a) Javaslat a II. R6k6czl Ferenc 6t 88-90. sz6m alait ta161hat6 tornacsarnok 
hasznosit6s6ra1 valamlnt strat6gial egyuitmCkod6si meg6llapod6s a16Fr6s6ra a 
Csepell Szabadld6sport Egyesuleitel (390/a. sz. elbterjesztes) 
Eleteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

N6meth Srlldrd megallapitja, hogy szobeli kiegeszites nincs. Tekintettel arra, hogy kerdes, 
honaszolas sincs, szavazasra bocsatja az el6terjesztes ket hatarozati javaslatat, melyek 
elfogadasahoz rnin6sitett tobbsegfi tarnogat6 szavazat szukseges. 

8041201 3. fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerijlet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy 
jovahagyja az eldterjesztes 1 .  szamlj mellekletet kepezd strategiai egyuttmfikodesi 
megallapodas szoveget. 

Felkeri a Polgarmestert, hogy a Csepell Szabadid6sport Egyesiilet kepvisel6jevet a 
megallapodast irja ala. 

Hatbride: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. januar 15. 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elskesziteseert: Trefan Laszlo agazatvezetb 

18 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

8051201 3. fX11.18.1 Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy 
jovahagyja az eldterjesztes 2. szamlj mellekletet kepez6 b6rleti szerz6d6s szoveget 6s 20 !4. 
januar I. napjatbl 20 19. december 3 I. napjaig terjedo" ido'szakra, a szerzedesben foglalt 
idbtartamra, 6vi brutt6 100.000,- Ft-os b6rlett dij ellen6ben b6rbe adja a kizar6lagos 
tulajdonaban lev6 11. ~6k6czl Ferenc 6t 88-90. sz6m aiait ta161hat6 tornatermet. 

Hat6rido elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 3. december 31. 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elekesziteseert: Trefan Laszlo agazatvezet6 

18 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

Nkmeth Szildrd megallapitja, hogy a KepviselB-testulet 18 igen, 0 nem 0 tartozkodas 
szavazattal mindket hatarozatot elfogadta. 



Budaoest XXI. Kerijlet Cse~el C)nkorm~nvzata Keoviselb-testulete 2013. december 18-ai rendkivuli ulesenek 

Na~lrend 7. ~ontia: 
Javaslat strat4glal egyuttmu"kodbs1 meg6llapod6sok megkot6s6re 

b.) Javaslat a Szent Istv6n fit 170. sz6m alattl Ingatlan tornatermbnek hasznosit6s6ra, 
valamlnt stratbglal egyuttmu"kod6sI meg6llapod6s bs bbrletl szerzo"d6s a16ir6s6ra a 
Csepell t)koIviv6 Szakoszt6ly Sportegyesulettel (390lb. sz. elbterjesztes) 
Eldteriesztd: Nemeth Szilard polgdrmester 

p(6meth SzIl6rd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs. Megallapitja, hogy kerdes, 
honbsz61bs sincs, majd szavazasra bocsatja az eldterjesztes ket hatarozati javaslatat, 
melyek ell'ogad6sahoz egyszerij tobbsegij tamogato szavazat szukseges. 

8061201 3. IX11.18.1 Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy 
jovahagyja az eldterjesztes 1. szamlj mellekletet kbpezb strategiai egyuttmijkodesi 
meg allapodbs szoveget. 

Felkeri a Polgarmestert, hogy a Csepellt)kolviv6 Szakosd6ly Sportegyesulet kepviseldjevel 
a megbllapodast irja ala. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 3. december 31. 

felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas el6kesziteseert: Werner Peter Csepeli Varosgazda Kozhasznlj 

Nonprofit Zrt. vezerigazgato 

18 igen 
0 nem 
0 tart6zkodas e l f o u a d v a  

80712013, fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete ljgy dont, hogy 
j6vahagyja az el6terjesztes 2. szamlj mellekletet kepezb berleti szerz6des szoveget es 
biztositja a kizar6lagos tulajdonaban lev6 1213 Budapest, Szent lstv6n fit 170. szam alatt 
talblhat6 tornaterem haszn6lat6t 20 14. januur I. napj6to1 20 19. december 3 I. napjuig 
terjedd ido"szakra, a szerzddesben foglalt, hatarozott 5 ev idbtartamra, 6vl bruit6 807.720,- 
Ft osszegu" b6rletl dijjal, mely osszegbdl berbeszamitassal levonasra kerul a Csepeli 
0kolviv6 Szakoszt6ly Sportegyesulet altal vegzett felljjitdsi, karbantartasi es allagmeg6vasi 
mun kalatok koltsege. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 3. december 31. 

FelelGs; Nemeth Szilbrd polgarmester 
vegrehajtbs el6kesziteseert: Werner Peter Csepeli Varosgazda KozhasznO 

Nonprofit Zrt. vezerigazgato 

18 igen 
0 nem 
0 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szlldrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 18 igen, 0 nem 0 tart6zkodas 
szavazattal mindket hatarozatot elfogadta. 



Budmest XXI. Kerijlet Cse~el6nkormanvzata K6o*elB-testulete 2013. d e c d e r  1 8 4  rendkivijli ulesenek 
leavzdkonwe 

Naplrend 7. oontia: 
Javaslat strat6glal egyuttmu"kod6sl meghllapod6sok megkot6s6re 

c.) Javaslat blrk6z6 edz6k b6renek flnansziroz6~6ra (3901~. sz. eldterjesztes) 
Eldteriesztd: Nemeth Szilard polgarmester 

N6meth Szll6rd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites, kerdes, honaszolas nincs, majd 
szavazasra bocsatja az eldterjesztes hatarozati javaslatat, melynek elfogadasahoz 
mindsitett tobbsegc tamogat6 szavazat szukseges. 

8081201 3. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete 6gy dont, hogy a 201 4. 
evi koltsegvetesben elkulonitett brutt6 5.300.000 Ft-ot (otmillio-haromszazezer forint) hbrom 
birkoz6 edzd 12 havi, netto 80.000 Ftlho berenek (tovdbba annak ad6inak es jdrulekainak) 
finanszirozasa erdekeben. 

A Kepviselb-testulet felhatalmana a Polgdrmestert, hogy az ehhez szukseges 
intezkedeseket megtegye. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: megdllapodas eldkeszitesere: 201 4. februar 15. 

201 4. evi koltsegvet6s elfogadasa 
Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 

vegrehajtas eldkesziteseert: Samna Gabor kabinetfdnok 
Halmos lstvanne agazatvezetd 

18 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet a hatarozatot 18 igen, 0 nem 0 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Naplrend 8. ~ontia: (389. sz. eldterjesztes) 
Javaslat t6mogatas nyfijt6s6ra a Csepell Munk6sotthon Alapitv6ny r6sz6re 
Eldter-iesztd: Nemeth Szilard polgarmester 

Nemeth Szil6rd megallapitja, hogy szobeli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honaszolas 
sincs, majd szavazasra bocsatja a hatarozati javaslatot, mely elfogadasdhoz mindsitett 
tobbsegc tamogatd szavazat szukseges. 

80912013. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete 6gy dont, hogy a 201 4. 
evi koltsegvetesben 30 mill16 Ft tamogatast kulonit el a Csepell Munk6sotthon Alapitvhny 
reszere 6s felhatalmana a Polgarmestert, hogy a tamogatasi szerzddessel kapcsolatos 
targyalasokat folytassa le az Alapitvannyal. 

Hat6rldB: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. evi koltsegvetes elfogadasa 

targyalasok: folyamatos 



BudaDest XXI. Kerillet Cse~el C)nkormdnvzata Keoviselb-testulete 201 3. december 18-ai rendkivijli ijlesenek 
kanwe 

~elel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: koltsegvetesert: Halmos lstvanne 

dgazatvezetd 
Samna Gabor kabinetfbnok 

17 igen 
0 nem 
1 tart6zkodas e l f o a a d v a  

Nbmeth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 17 igen, 0 nem, 1 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Nar~irend 9. ~ontia: (388. sz. elbterjesztes) 
Javaslat t6mogat6s nyirJt6s6ra a Kisebbskgekkrt - Pro Mlnorltate Alapitvany risz6re 
Elbteriesztb: Nemeth Szil6rd polgarmester 

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy szobeli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honaszo1as 
sincs, majd szavazhsra bocsatja a hatarozati javaslatot, mely elfogadasahoz minbsitett 
tobbsegc tamogat6 szavazat szukseges. 

81 0/2013. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6testulete Ogy dont, hogy a 201 3. 
evi koltsegvet6srbl sz616 onkormanyzati rendelet 2/a szamO mellekleteben foglalt 
celtartalekok kozott 3931. sorszhmon szereplb ,,A koltsegvetesi kereteken beluli 
gazdulkodust es a mv"kodes biztonsdgut szolgc510 onkormanyzati tartalek" keret terhere 
brutt6 400.000 Ft, azaz negyszazezer forint vissza nem teritendb tamogatast nyujt a 
Kisebbshgek6rt - Pro Minoritate Alapihr6ny (szekhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 6. 
VI10.) reszere, mely az Alapitvany altal 201 4 februarjdban megrendezni kivant XVIII. 
Cs6ng6 B61 lebonyolitasi koltsegeire fordithat6. 

A Kepviselb-testulet felhatalmazza a Polgarmestert, hogy a tamogatas nyujtasara 
vonatkoz6 jogsza balyi felteteleknek, valamint a fent meghatarozott felteteleknek 
megfelelben a tamogatottal a tamogatasi megallapodast megkosse. 

Hat6rldB: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: megallapodas megkotesere: 201 4. januar 25. 

FelelBs: Nemeth Szilard polgarmester 
vkgrehajtas elbkeszitese6rt: Samna Gabor kabinetfbnok 

17 igen 
0 nem 
1 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N6meth Sz116rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 17 igen, 0 nem, 1 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 10. ~ontia: (406. sz. elbterjesztes) 
Javaslat t6mogat6s nyirJt6s6ra az Asoclata FlDEM Egyesulet r6sz6re 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Nbmeth Szil6rd elmondja, hogy az ules elejen kerult kiosztasra az anyag. Szobeli 
kiegeszitesnek ad helyt. 



Borb6lv L6n6rd megjegyzi, mindenkinek ajanlja figyelmebe az eldterjesztes melleklet6t 
kepezb levelet. 

N6meth Szilard megallapi.tja, kerdes, honaszolas sincs, majd szavazasra bocsatja a 
hatarozati javaslatot, mely elfogadasahoz mindsitett tobbsegfi tamogat6 szavazat 
szukseges. 

81 1 /2013. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerijlet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete irgy dont, hogy a 201 3. 
evi onkormanyzati koltsegvetes dologi kiadasainal lev6 megtakan'tds terhere bruit6 
2.000.000 Ft, azaz kettbmillio forint vissza nem teritendb tamogatbst nyirjt az Asoclatia 
FlDEM Egyesulet (szekhelye: 41 5500 Nagyszalonta, Kossuth Lajos u. 1 6.) reszere a kettds 
allampolg6rsag megszerzesehez szukseges eljaras folytatasara 6s egyeb kulturdlis 
programok megvalositasara. 

A tamogatas atadasa kizar61ag irasbeli tamogatasi megallapodassal tortenhet. 

A Kepviselb-testulet felhatalmana a Polgarmestert, hogy a tamogatas nyirjtasara 
vonatkozo jogszabalyi felteteleknek, valamint a fent meghatarozott felteteleknek 
megfelelden a tamogatottal a tamogatasi megallapodast megkosse. 

Hatirrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: megallapodas eldkeszitesere: 201 4. januar 15. 

I 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Sarr~na Gabor kabinetfdnok 

Halmos Istvanne agazatvezet6 

18 igen 
0 nem 
0 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviseld-testulet a hatarozatot 18 igen, 0 nem, 0 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 1 1. ~ontia: [387. sz. eldterjesztes) 
Javaslat Martiniisz szobor 6llitiisirra 
Eldteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

Nemeth Szilirrd megallapitja, sz6beli kiegeszites nincs. Kerdeseknek ad helyt. 

Kerdesek: 

elmondja, szerepel az eldterjesztesben a kdfaragdi vallalasi ar, ami brutt6 
1 1  M Ft, es tartalmaz tiszteletdijat, ami kozel 9 M Ft. Kerdese, a tiszteletdijat ki kapja 6s 
miert? ogy gondolja, azert van irva az anyagban ket lehetdseg a szobor anyagara 
vonatkozban, hogy a bbol valaszthat a testulet, gr6nitb61 vagy meszkdbdl keszuljon. 

Borb6lv Len6rd valaszaban elmondja, amikor az Onkormanyzat szersdest kot a sz6ban 
forgo szobor megval6sitasara, akkor nyilvanval6an at fog menni minden olyan jogi 
procedirran, ami meg fogja alapozni a jogszabalyszerfiseg6t. A szobornak van egy 
szellemi keszitbje, majd kiontik bronzb61. Jelzi, megoszlanak a koltsegek, mert nem csak a 
szoborallitas van, hanem van a talapzat, amihez nyilvanval6an egy mas mesterseg 



Buda~est XXI. Keriilet Cse~el6nko r rn6ny;rata ~eovisel6-testijlete 20 13. december 18-ai rendkivuli ijl6senek 

szukseges. Javasolja, mindenki kiserje figyelemmel majd a szerzbdest, a jogszabalyok 
betartasaval fognak eljarni. 

N6meth Szll6rd honasz61asoknak ad helyt. 

P6kozdl J6zsef koszoni a valaszt. De nagyobb szakertelemmel gondolta, hogy valaszolnak 
a kerdesere. Ugyanis jelen van az ulesen aki keszitette az elbterjesztest, akkor gondolja, 
rendelkezik olyan informaci6val, ami alapjan elkeszitette az anyagot. Ennyi er6vel, 
akarmilyen osszeget is odairhatott volna. 

Samna GClbor jelzi, el tudja mondani, mi mit takar. Tehat a Martinasz szobor egy 
posztamensen fog dllni, ami egy kutat 6brazol. igy a kbfarag6 vallalasi ara, granitkent 
szerepel, brutt6 1 1 M Ft. Meszkb eseten 5,6 M Ft. Hangsdlyona, amit felsorolt, az csak a kdt 
elkeszitesenek az ara. Ezen kivul a tiszteletdij a mOvesze, aki a szellemi alkotast kesziti. 6 
tervezi a kutat, es magat a bronz szobrot is. A tervezbi dij tartalmana az egesz 
megtervezes6t. Megjegyzi, egy m6rnaki tervezb vegzi ezt. igy all ossze az egesz. 

JIJ6meth Szl16rd szavazasra bocsajtja a hatbrozati javaslatot, mely elfogadasahoz 
midsitett tobbsegO tamogat6 szavazat szukseges. 

812/2013. fX11.18.1 Kt. 

Budapest XXI. kerulet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy a 201 3. 
evi koltsegvetesrbl sz616 onkormanyzati rendelet 2/a szamlj mellekleteben foglalt 
celtartalekok kozott 3991. sorszamon szereplb ,,~nkormanyzati altalunos tartalek" 
el6iranyzat terhere brutto 20.000.000.- Ft-ot (azaz hdszmilli6 forintot) elkulonit a martinasz 
szobor felall~tasara. 

A Kepviselb-testulet felhatalmana a Polgarmestert, hogy a szobor allitasaval kapcsolatos 
szerzbdeseket meg kosse. 

Hat6rldb: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: megallapodasok megkotesere: 201 4. februar 10. 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Samna Gabor kabinetf6nok 

Halmos lstvanne agazatvezetb 

15 igen 
0 nem 
3 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szll6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet a hatarozatot 15 igert, 0 nem, 3 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 
Jelzi, 1 perc szunetet rendel el. 

Pakozdi Jozsef az ulesr6l tavozott. (Jkv.iroj 



Buda~est XXI. Kerijlet Cse~el t)nkormanvzata Ke~vlseld-testulete 2013. decernber 1 8 4  rendkivuli ulesenek 
jeavzdkonwe 

Na~lrend 12. ~ontia: (381. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a ,,Jobb veliink a V116gl 2013" programhoz tort6no" csatlakoz6sr61 sz616 
szand6knyilatkozat ut6lagos j6v6hagy6sara , 
Elbteriesztb: Nemeth Szilard polgarmester 

N6meth Szilard bejelenti, hogy idbkozben a kepviselbk letszama 17 fbre csokkent. 
Elmondja ket alternativ valtozat keszult, az ,,A" az igent, a ,,B" a nemet jelenti. Ut6lagos 
dontesrbl van sz6 termeszetesen, ezert keszult alternativ javaslat. Megallapitja, hogy 
kerdes, houasz61as nincs. Jelzi elbszor az ,,A" valtozatr61 dont a kepvisel6testulet, mely 
arrol dont, hogy csatlakozik a szandeknyilatkozathoz az 6nkormdnyzat, majd szavazasra 
bocsatja a hatarozati javaslatot, mely elfogadasahoz egyszerc tobbsegfi tdmogato 
szavazat szu kseges. 

813/2013. iXll.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerijlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy a ,,Jobb 
velunk a Vilag! 20 13" programhoz t6rten6 csatlakozast jbvahagyja, a 201 3. december 3- 
an Morovik Attila alpolgarmester ljr altal alairt, az elbterjeszt6s mellekletet kepezb 
sz6nd6knyilatkozatban foglaltakkal egyetert. 

A Kepvisel6-testijlet a szandeknyilatkozatban foglaltak vegrehajtdsa erdekeben ljgy dont, 
hogy Budapest Fbvaros XXI. Kerulet Csepeli Polgarmesteri Hivatal Csaladtumogatasi 
Irodaja, valamint az lntezmenyfelugyeleti ~gazat  engedelyezett letszamat 2014. janu6r 1. 
napj6t61 kezdbdben tovabbi 1-1 fdvel megemeli, igy a Polg6rmesteri Hivatal 
engedelyezett 16tsz6m6t osszesen 149 f6ben hat6roua meg anal, hogy az e hatarozattal 
biztositott 2 f6 allashely kizar6lag megvaltozott munkakepessegfi szemellyel tolthetd be. 

Hat6rido elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. januar 31 ., azt kovetben folyamatos 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: dr. Szeles Gdbor jegyzd 

16 igen 
0 nem 
1 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 16 igen, 0 nem, 1 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezdrja. 

Na~irend 13. ~ontla: (376. sz. elbterjesztes) 
Taj6koztat6 6s tudom6suI vetel k6r6se az onkorm6nyzati vagyonnyilv6ntart6sban 
szereplo", de nem hasznosul6 tervek, valamlnt egyeb vagyonelemek sdejtez4s4hez 
Elbter-iesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

N6meth Szilard sz6beli kiegeszitesnek ad helyt. 

Borb6lv L6n6rd jelzi, nem orommel terjeszti a Kepviseld-testulet ele, ebben az evben ez a 
masodik ilyen jellegfi elbterjesztese. Az e16z6 tajekoztatdsban a 2010-es onkormanyzati 
ciklus vegeig kifizetett terveket kellett leirnia az 6nkormanyzatnak. Ez azt jelenti, hogy tobb 
mint 100 M Ft kerijlt kidobasra az ablakon az e16z6 ciklus vegeig. Honateszi, vannak meg 
olyan tervek, amelyeket elkeszitettek az e16z6 onkormanyzati ciklusokban, azonban 
azokat soha nem val6sitottak meg. Szuksegesse valt ezeket kivezetni a konyvekbbl. 



aoest XXI. Kerijlet Cse~el6nkorm6rlyzata KBoviselb-testulete 2013. december 18-ai rendkivuli ulksenek 
icanwe 

Hangs6lyona, ezek mind 2010 oktobereig kifizetett es soha meg nem valositott tervek, 
52.075.585,- ertekben. 

N6meth Szll6rd jelzi, mivel sem kerdes, sem honasz6las nincs, szavazasra bocsaj.l.ja a 
hatarozati javaslatot, amelyhez egyszerii tobbsegii tamogato szavazat szukseges. 

61412013. fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerijlet Csepel 6nkormdnyzata Kepviselb-testijlete az elbterjesztesben 
meghatarozottak alapjan tudom6sul veszi, hogy a korabbi evekben a kulonbozd 
beruhazdsok eldkeszitese soran keszittetett, az elbterjesztesben meghatarozott kiviteli 
tervek, eljarasi, konbteteli dijak, hat6sagi dijak, bontasi koltsegek stb. az onkormanyzati 
vagyonnyllvdntart6sb61 52.075.585,- Ft osszeggel selejtez6s keret6ben kivezet6sre 
keriiljenek. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajthsra: 201 3. december 31. 

k!.!Zlk Nemeth Szildrd polgdrmester 
vegrehajtds elbkesziteseert: dr. Szeles Gabor jegyzd 

Halmos lstvanne agazatvezet6 

15 igen 
0 nem 
2 tartbzkodas e l f o a a d v a  

Nemeth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 15 igen, 0 nem, 2 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 14. ~ontia: (380. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Csepeli Vdrosgazda Kozhasznlir Nonprofit Zrt. szdm6ra a Budapest XXI. Kerulet 
Csepel6nkorm6nyzata 61tal meghat6rozott tobbletfeladatok flnanszirozds6ra 
Elbterieszte: Borbely Lenard alpolgarrnester 

N6meth Szll6rd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs, valarnint, kerdes, honasz61as 
sincs, majd szavazasra bocsatja a 2 db hatarozati javaslatot, melyek elfogadasahoz 
rninbsitett tobbsegii tamogato szavazat szukshges. 

8151201 3. IX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testijlete ljgy dont, hogy a 201 3. 
ev soran a Darudombon vegzett erteknovelb beruhazas brutto 8.722.905 Ft 
tobbletfeladatok finanszirozasara p6tlolagos forrast biztosit az Onkormanyzat 2013. evi 
kolts6gvetesi rendelet 2/a mellhklet 3931 sonzamlj, ,,A koltsegvetesi kereten beluli 
gazdalkodast es a miikodes biztonsagat szolgalo onkormanyzati tartalek" terhere. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtdsra: a 2013. evi koltsegvetesi rendelet m6dositasa 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegre hajtas el6 keszitesehrt: Halmos lstvdnne agazatvezetb 

Werner Peter vezerigazgat6, Csepeli 
Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 



Buda~est XXI. Kerulet Cse~el C)nkormanvzata Keoviselbtestijlete 2013. december 18 -ai rendkivijli ijles6nek 

15 igen 
1 nem 
1 tart6zkodas e l f o a a d v a  

81 61201 3. fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel onkormanyzata Kepvisel6testijlete ljgy dont, hogy a 201 3. 
ev soran az Iljljsugi taborban vegzett erteknovelb felljjitas brutt6 8.454.750 Ft 
tobbletfeladatok finanszirozasara p6tl6lagos forrast biztosit az onkormanyzat 201 3. evi 
koltsegvetesi rendelet 2la melleklet ,,A~talanos tartalek" terhere. 

Hatdrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: a 201 3. evi koltsegvetesi rendelet modositasa 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Halmos lstvanne agazatvezetb 

Werner Peter vezerigazgato, Csepeli 
Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 

15 igen 
1 nem 
1 tartozkodas e l f o a a d v a  

Nkmeth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatokat 15 igen, 1 nem, 1 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Napirend 15. ~ontla: (399. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Csepeli V6rosgazda Kozhasznir Nonprofit Zrt. szdmdra a Budapest XXI. Kerulet 
Csepel0nkorm6nyzata dltal meghatdrozoft tobbletkolts6g finansziroz6s6ra 
Elbterjesztb; Borbely Lenard alpolgarmester 

Nkmeth Szil6rd megallapitja, hogy szdbeli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honasz61as 
sincs, majd szavazasra bocsatja a hatarozati javaslatot, melyek elfogadasahoz egyszenj 
tobbsegfi tamogato szavazat szukseges. 

81 71201 3. fXll.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

A Csepeli Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Tarsasag) a Budapest 
XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzataval kotott vagyonkezelesi megallapodbsban rogzitett 
tevekenysege mellett a 201 3. ev soran a koznevelesi intezmenyek mfikodteteseben 
tovabbi nem tervezett koltsegek merultek fel. 

Budapest XXI. Kerulet Csepel onkormanyzata Kepviseld-testulete Ggy dent, hogy a 201 3. 
ev soran a Budapest XXI. Kerulet Csepel onkormanyzata altal a Csepeli Varosgazda 
Kozhasznlj Nonprofit Zrt.-re bizott tobbletfeladatok finanszirozasara 31.1 80.000.- Ft forrast 
biztosit. 

A felsorolt feladatokra az 1. szamlj tablazatban szereplb osszegek szolgalnak forrasul. 

Hatdrido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 3. december 

Felelos: Nerneth Szilard polgarrnester 
vegrehajtas elbkesu'teseert: Halmos lstvanne agazatvezetd 

Werner Peter vezerigazgato, Csepeli 
Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 
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te 2013. december 18-ai rendkivijli ulesenek 

15 igen 
0 nem 
2 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N6meth SzilClrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 15 igen, 0 nem, 2 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 16. oontia: (402. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az 6nkorm6nyzati vagyongazd6lkod6ssal kapcsolatosan felmerult 
kotelezettsbgek forrirs blztosA6s6ra (XXI., Erd6sor u. 16-26. TClrsash6z) 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

NCmeth SzllClrd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honasz61as 
sincs, majd szavazasra bocsatja a hatarozati javaslatot, melyek elfogadasahoz egyszerg 
tobbseglj tamogat6 szavazat szukseges. 

81 8/2013. lX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel 6nkormanyzata Kepviselb-testulete irgy dont, hogy a - 
Kornyezetvedelmi 6s Vizugyi Miniszterium altal ,,az iparositott technol6gi6vai epiilt 
lakepuletek szendioxid-kibocsa tas csokkenteset eredmen yezo" korszer6siteset, fel6jitasu t 
megval6sit6 bervhuzasok tamogatasara" kiirt palyazaton nyertes - Budapest XXI. kerulet 
Erd6sor u. 16-26. TClrsashClz reszere a palydzat megval6sitasahoz szukseges sajat erbb61 az 
onkormanyzati tulajdoni hanyadra es6 brutt6 3.421.803,- Ft-ot biztositja a lakasepitesi 
celtartalek terhere. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos 

Felelbs: Nemeth Szildrd polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Werner Peter vezerigazgat6, Csepeli 

Vdrosgazda Kozhasznir Nonprofit Zrt. 
Halmos lstvanne agazatvezetb 

16 igen 
0 nem 
1 tart6zkodas e l f o c l a d v a  

NCmetR Szlldrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 16 igen, 0 nem, 1 
tart6zkodds szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~lrend 17. ~ontia: (401. sz. elbterjesztes] 
Javaslat az i5nkormirnyzati vagyongazdirlkod6ssaI kapcsolatosan felmerult 
koteiezettsbgek forrirs blztositCls6ra (XXI., Csillag u. 2-4. T6rsash6z) 
Elbteriesztb: Borbely L6nard alpolgarmester 

N6meth Szllirrd megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honasz61as 
sincs, majd szavazasra bocsatja a hatarozati javaslatot, melyek elfogadasahoz egyszerfi 
tobbsegfi tarnogat6 szavazat szukseges. 



Buda~est XXI. Kerulet Cse~el ~nkormanvzata Ke~visel6-testulete 2013. december 18-ai rendkivijli ul6s6nek 
jeavzdkonwe 

81 91201 3. IX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testulete irgy dont, hogy a - 
Kornyezetvedelmi es Vizugyi Miniszterium altal ,,az iparositott technolbgiaval epult 
lakepuletek szendioxid-kibocsa tas csokkentese t eredmen yezo" konzerfisiteset, fellijitasa t 
megvalosito beruhazasok tamogatas6ra" kiirt palyazaton nyertes - Budapest XXI. kerulet 
Csillag u. 2-4. Torsashaz reszere a palyazat megval6sitasahoz szukseges sajat er6b61 az 
onkormanyzati tulajdoni hanyadra es6 brutt6 11.560.554,- Ft-ot biztositja a lakusepitesi 
celtartalek terhere. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elekesziteseert: Werner Peter vezerigazgatd, Csepeli 

Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 
Halmos lstvanne agazatvezet6> 

16 igen 
0 nem 
1 tartozkodas e l f o c r a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet a hatarozatot 16 igen, 0 nem, 1 
tartozkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 18. ~ontia: (392. sz. elbterjesztes) 
Javaslat irt- 6s j6rda6pit6sl munk6k megval6sit6s6ra 
E16terieszt6: Borbely Lenard alpolgarmester 

N6meth megallapitja, hogy sz6beli kiegeszites nincs, valamint, kerdes, honasz61as 
sincs, majd szavazasra bocsatja a hatarozati javaslatot, melyek elfogadasahoz egyszerfi 
tobbsegfi tamoga to szavazat szu kseges. 

8201201 3. (XI 1.1 8.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy az 
alabbi utak ljtepiteset - szakaszos, ketoldali jardafelljjitassal 8s csapadekviz elvezetessel - 
tamogatja es a megval6sitashoz szukseges 185.800 eFt osszeget biztositja a 2013. 6vi 
koltsegvetes 2/a. szamir melleklete celtartalek ,,keruleti Ijtepitesek" el6irClnyzata terhere. 

Brutt6 
beru hazasi 

kaltseg 
18 200 eFt 
20 500 eFt 
14 300 eFt 
21 700 eFt 
26 800 eFt 
16 900 eFt 
22 500 eFt 
17 300 eFt 
27 600 eFt 

185 800 eFt 

Sorszam 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.  
8. 
9. 

Utca (szakaszhat6rokkal) 

Szalonka utca (Fulemule u. -Szalonka u. 10. kozott) 
Vereb utca (Kondor u. - M6kus u. kozott) 
Vorosbegy utca (Maria kirulyne u. - Fdcanos u, kozott) 
Nyest utca (Martinasz u. - Furjes u. kozott) 
Facanos utca (Fulemule u. - Vorosbegy u. kozott) 
6 z  u tca (Maria kiralyne u. - 6z.  u. kozott) 
6 z  utca (Parnus u. - 6 z  u. 38. kozott) 
Kopar utca (Retyezati u. - Maria kiralyne u. kozott) 
Huzal utca [Mazolo u. - Hb u. kozott) 

Becsult brutt6 beruh6z6sl kolts6g: 



est XXI. KerWt Cse~el b~korrndnvzata Ke~viselb-testijlete 2013. december 1 8 4  rendkivuli ulesenek 
6konwe 

Hatdrldo": el,fogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. jljlius 31. 

FelelGs: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkksziteseert: Werner Peter vezerigazgat6, Csepeli 

Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 
Halmos Istvanne agazatvezetb 

17 igen 
0 nem 
0 tart6zkodas e l f o a a d v a  

N4meth SzilClrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet a hatarozatot 17 igen, 0 nem, 0 
tart6zkodas szavazattal elfogadta, majd a napirendet lezarja. 

Na~irend 19. ~ontla: (393. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Kdrp6tl utca, Medve utca 6s a F6z utca kozvlldgfi6s6nak fejlesztksere 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

N6meth Szll6rd megallapitja, kiegeszites, kerdes es honasz61as nincs, szavazasra bocsatja 
a hatarozati javaslatot. 

821 1201 3. fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy a Medve 
utca 18-28., a Kdrpati utca (Szentmikl6si ljt es a Gyimesi utca kozotti szakasz) es a Fbz utca 
kozvilagitas fejleszteset tamogatja es az elkeszult kozvil6gitasi ha16zatot a Budapesti Disz- 
es Kozvildgitasi Kft-nek, mint a fbvarosi kozvilagitasi h616za t uzemel tetbjenek uzemel tetesre 
atadja. A megval6sit6shoz szukseges 2.323 eFt osszeget biztositja a 201 3. evi koltsegvetes 
2/a szamlj melleklete 3932. sorszam alatti Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbdl 
elbiranyzata terhere. 

Hat6rOdG: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. jljnius 30. 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas el6keszitese6rt: Werner Peter vezerigazgat6 

Halmos lstvane agazatvezetb 

17 igen 
0 nem 
0 tartbzkodas e l f o a a d v a  

Nkmeth Szll6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~lrend 20. ~ontia: (38511. sz. elbterjesztes) 
Javaslat ,,Budapest FGv6ros XXI. Kerulet Csepel Kornyezetvkdelmi Programja 2013-201 8" 
elnevez6s6 program elfogad6s6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Ndmeth SzllClrd megallapitja, kiegeszites nincs, kerdeseknek a d  helyt. 



-n ko rm'n a v z ata K6~visel6-testulete 2013. decmber 18-ai rendkivuli ul6senek 
jegyzdkonwe 

Tenk Andr6s megkerdezi, mennyibe kerult a program felulvizsgalata, amit a Geo-Kovacs 
Kft. vegzett, hogyan lett a ceg kivalasztva? Tovabba megkerdezi, miert nincs a z  
anyagban friss adat? Megkerdezi, hol ferhet hona a fakataszterhez 8s mennyibe kerult 
ennek az osszeallitasa? 

Borbelv L6n6rd felkeri az anyag keszit6it valaszadasra. 

J6raine Simon branes elmondja, a Geo-Kovacs Kft. nagyobb osszegert vallalta, de 201 1- 
ben 2 millio Ft-nal le lett allitva, ezert a Fdepiteszi lroda fejezte be ezt a munkat. 
ValoszinOnek tartja, hogy ezert vannak az anyagban regebbi adatok, de szerepelnek ljjak 
is, hiszen a Kozponti Szennyviztisztitdra vonatkozd adat egyertelmfien bizonyitja, hogy a 
beuzemelesevel jobb lett a Duna vizmindsege, ez 6j adat. Tovabba 6j adat a COL4 
csatorna beuzemelesekor megvizsgalt talaj- es talajviz ertekek, amelyek bemutatjak, hogy 
miert szukseges ez a beruhazas. Elmondja, minden ingyenes 6j adatot beszereznek, mert a 
meresi adatok nagyon dragak. A Miniszterium altal a Csepel Mfivek terijleten vegzett 
meres 60 mFt-ba kerult. Elsdsorban azt helyeztek eldterbe, hogy a Kornyezetvedelmi 
Alapbdl olyanok val6suljanak meg, mint pl. a csatorna rakotes tamogatasa, ami 
tenyleges kornyezet allapot javulast eredmenyez. 

Kiricsine Kertesz Erika a fakataszterrel kapcsolatban elmondja, tobb evvel ezeldtt, kb. 
2007-ben keszult, a kerulet fasoraira vonatkozoan tartalmaz felmereseket, a parki fak 
pillanatnyilag nincsenek felmerve. A fakataszter a Fdepiteszi Iroddn 8s a Csepeli 
Varosgazda Zrt-nel is megtalalhatb, Emlekezete szerint 6 mFt-ba kerult a felmeres. 

Nemeth Szii6rd keri, hogy a pontos osszeget juttassak el Kepvisel6 Crnak, de a honlapon is 
szerepel, valamint a koltsegvetesben is. Megallapitja, tobb kerdes nincs, honasz61asoknak 
ad helyt. 

Tenk Andr6s elmondja, az anyagban szerepel, hogy a Kis-Duna obol revitalizaci6jara az 
onkormanyzat evente 800.000 Ft-ot fordit. Megjegyzi, 4. eve folyik ez a tevekenyseg, de 
nem igazan Iatjak - tobbekkel konzultalt - ennek az eredmenyet, ertelmet. 
Felulvizsgaltatna, hogy miert koltenek ennyi penzt a viz s6zasara. 

Nemeth Szllard tudomasa szerint tobbrdl van szo, mint a viz s6zasa. Javasolja, hogy 
azokkal az amatdr termesze'tb6varokkaI, illetve egyesuletekkel talalkonanak, beszeljek 
meg, hogy mi tortenik. Keri, hogy ehhez keszitsenek egy e16adast, amelyet febru6rban 
tartananak, majd a helyszinen is tartsanak bejdrast marciusban, amikor 6jra eled a 
termeszet. Keri Kepvisel6 urat, hogy ertesitse az erdekelteket a programr61. Tovdbba keri a 
Csepeli Varosgazda Zrt. ~lletekeset, hogy az elavult tdblak helyett hasonlo tajekoztato 
tablakat tegyen ki a teruletre, mint amilyen a Tamariska-dombon 6s az Akacfa utcai 
kiserddben van. A revitalizbciora forditott 800.000 Ft-ot olyan osszegnek tartja, arrive1 
eppen a minimalis lehetoseget tudjak biztositani. 

Kiricsine Kertesz Erika felreertest szeretne tisztazni, nem revitalizaci6rol van sz6, hanem 
bioremediaci6rol. Ez azt jelenti, hogy a kedvez6tlen okol6giai allapotlj eutrofizdci6 karos 
hatasai altal s6jtott vizbe termeszetes eredetij hasznos mikroorganizmus 6s enzim 
keszitmenyeket juttatnak. Ez azt a celt szolgalja, hogy az iszapkepzddest, az egyeb algak 
es hinarok megjeleneset csokkentsek, 8s enel megelbnek, hogy a viz min6sege - f6leg a 
nyari meleg iddszakban - olyan mertekben romoljon, ami a lakossagot zavarna. 
Meggydzgdese szerint ilyen szempontbol sikerrel jartak, 2009 ota nem romlott a viz olyan 
mertekig, hogy budos, bugyborekos lett volna. Elmondja, az osszeg magaban foglalja a 
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bejuttatott anyag brat, a kezelest, a hinareltavolitbst es a laboratoriumi vizsgalatok arat, 
mert minden evben igazoljak, hogy a vizmindseg megfelel6, tovabba mindenfele 
szukseges engedelyek drat. 

Nimeth Szil6rd megallapitja, tobb honClsz61as nincs, szavazasra bocsatja a hatarozati 
javaslatot. 

Borka-Szasz Tamas az ul6sro'l tavozott. (Jkv.ir6) 

8221201 3. (X11.18.1 Kt. Y A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerijlet Csepel 6nkormanyzata Kepvisel6-testulete Ogy dont, hogy a 
,,Budapest Fdvdros XXI. Kerulet Csepel Kornyezetvedelmi Programja 201 3-201 8" elnevezesfi 
program szoveget elfogadja. 

Hat6rOdk elfogadasra: azonnal 
vegrehajtdsra: folyamatos 

Felel6s: vegrehajtasert: Nagyr~e Bacskay N6ra fdepitesz 

14 igen 
1 nem 
1 tarl6zkodas e l f o a a d v a  

Nimeth Szfl6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 14 igen, 1 nem, 1 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~lrend 21. ~ontla: (403. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Bocskaf Istv6n Reform6tus Oktatbsi Kozpont riszire kedvezmhnyes terembbrlet 
engedilyezisire 
Elbteriesztd: Borbely Lenard alpolgarmester 

Nimeth Szil6rd megallapitja, kiegeszites, kerdes es honasz61as nincs, szavazasra bocsatja 
a hatarozati javaslatot. 

8231201 3. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testijlete Ogy dont, hogy a 
Bocskai lstvan Reformatus Oktatasi Kozpont reszere a 201 3-1 4-es tanevre az alabb felsorolt 
iskolakban osszesen 15 tanteremre 1.500.000 Ft + AFA kedvezmenyes berleti dijat allapit 
meg. Felkeri a Csepeli Varosgazda KozhasznO Nonprofit Zrt-t, hogy a Bocskai lstvan 
Reformatus Oktatasi Kozponttal a berleti szerzbdest kosse meg. 

Hat6rid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. januar 31 

1 

Inthzminy 
, Katona Jozsef Alt. Isk. 
Kazinczy Ferencz Alt. Iskl. 
Kek Alt. Isk. 
Kolcsey Ferenc Alt. Isk. 
M6ra Ferenc Alt. Isk. 
Karacsony Sandor Alt. Isk. 

- ~sszesen: 

201 3/2014 tanivben haszn6lt tantermek . 

3 
5 
1 

1 

1 
3 
2 
15 
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~elel6s: Borbely Lenard alpolgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Werner Peter vezerigazgat6 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l foc ladva  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6testulet 16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~irend 22. ~ontia: (396. sz. elbterjesztes) 
Javaslat az onkorm6nyzat alkaimaz6s6ban 6116k r6sz6re lak6sp61y6zat kiir6s6ra 
Elbterieszt6: Borbely Lenard alpolgarmester 

N6meth Szll6rd kiegeszitesnek ad helyt. 

Borb6lv L6n6rd felhivja a vezet6k figyelmet, hogy legyenek szivesek tajekoztatni a 
kollegakat, hogy van ilyen lehet6seg. Ez a Polgarmesten Hivatalt, a Csepeli Varosgazda 
Zrt-t, a Csepeli Varoskep Kft-t, a GSZI-t, a T6th Ilona Egeszsegugyi Szolgalatot, a Hum6n 
Szolgaltatasok lgazgatosagat es a Kozterulet-felugyeletet erinti. 

N6meth Szil6rd jelzi, Jegyzb irr fogja ellen6rizni a tajekoztatasi kotelezettseget meg 
karacsony elbtt. Megallapitja, kerdes 6s honaszolas nincs, szavazasra bocsatja a 
hatarozati javaslatot. 

824/2013. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete irgy dont, hogy az 
alabbi 24 db lakas berbeadasara lakaspalyazat kiirasara ad felhatalmazast a 
Humanerbforras 6s Fenntarthato Fejlbdes Bizottsag reszere. 



Buda~est XXI. Kerijlet Csersel onkormdwata Keovisel6-testijlete 2013. december 18-ai rendkivijli iilksenek 

20 Szent Istvdn rjt. 1 /C. 7.em.46 osszkomfortos 
komfortos 
osszkomfortos 2+ 1 

23 Zn'n i u. 1.6.em. 1 1 osszkomfortos 
24 Zsak Hu 6 u. 2.4.em. 14 osszkomfortos 2+2 68 

A palyazaton a Budapest XXI. Kerulet Csepeli Polgarmesteri Hivatal koztisztviselbi, 
ugykezeldi es munkavClllal6i, valamint az ~nkormanyzat tulajdonaban a116 gazdasagi 
tdrsasagok munkavallaloi, 6s az ~nkormanyzat altal fenntartott intezmenyek 
kozalkalmazottjai 6s munkavallaloi indulhatnak. 

Egyben felkeri a Csepeli Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt-t, hogy a pdlyazati 
felteteleket 6s az 6rtekeles szempontjait dolgona ki es elfogadasra terjessze el6 a 
HumanerdforsCls 6s Fenntarthat6 fejlbdes Bizottsaga ele. Ennek elfogadasa utan a 
Bizottsag irja ki a lakaspalyazatot. 

Hat6rldb: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. janudr 31. 

Feiel6s: Nemeth Szilard polgdrmester 
vegrehajtas eldkesziteseert: Werner Peter vezerigazgato 

16 iger~ 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

NCmeth Szllbrd megdllapitja, hogy a Kepviseld-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~lrend 23. ~ontia: (384. sz. eldterjesztes) 
Javaslaf a Budapest1 Render-fo"kapit6nys6g r6szCre b6rio"kijelolCsi jog ismCtelt 
bldosit6s6ra 
Eldteriesztd: Borbely Lenard alpolgarmester 

Nbmeth Szil6rd megjegyzi, hogy csak csepeli renddroket erint ez a lehetbseg, de a BRFK- 
val kotik a szenbdest. Megallapitja, kiegeszites, kerdes es honasz61as nincs, szavazasra 
bocsatja a hatarozati javaslatot. 

8251201 3. fX11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testijlete ljgy dont, t-logy a 
Budapesti Rendbr-fbkapitbnysag XXI. kerijleti Renddrkapitanysaga reszere a Budapest XXI. 
kerulet ~ r p d d  u. 6lC. IX. em. 78. szam alatti ingatlanra egyszeres berlbkijelolesi jogot 
biztosit. A berldkijelolesi jog jogosultja az ingatlannal kapcsolatos berleti szerzbdes 
megkotesere a XXI. keruleti Renddrkapitanysagon szolgalatot teljesitb, a hivatasos 
allomanyba tartozo renddrt jelolhet. 

Hatdrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

FeOel6s: Nerneth Szilard polgarmester 
vegrehajtbs eldkesziteseert: Werner Peter vezerigazgato 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  
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N6meth Szildrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~irend 24. ~ontia: (395. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Budapesti Rend&-fo"kapit6nys6g resz6re koneti rnegbfzottl lrod6k 
kiaiakit6s6hoz helylseg biztositbs6ra 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

N6meth Szildrc! elmondja, nem kontenerekben gondoljak megoldani az irodakat, mert 
vannak helyisegek. Megallapitja, kiegesultes, kerdes 6s honasz61as nincs, szavazasra 
bocsatja a hatarozati javaslatot. 

826/2013. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete 6gy dont, hogy a 
Budapesti Render-f6kapitanysag XXI. keruleti Renddrkapitanyst~ga reszere a 

- DunadGI6 u. 3/A. (2081 65/A/193 hrsz, 18 m2) 
- Csi ko setany 218. (21 3002/65/A/38 hrsz, 45 m2) 
- Naputca 14. (200959/10/81 hrsz,36m2) 

szam alatti helyisegek hasznalatat teritesmentesen biztositja 2014. januar 1. napjato1 
kezdddben korzeti megbizotti iroda celjara. A Kepvisel6testulet felkeri a Polgarmestert, 
hogy a helyisegek hasznalatba adasara vonatkozo megallapodas szoveget Budapest 
Fbvaros Rendbr-kapitanysagaval torten egyeztetest kovetben irja ala. 
A Kepviselb-testulet felkeri a Polgarmestert, hogy a korzeti megbizotti irodak kialakitCls6hoz 
biztositsa a szukseges targyi eszkozoket (irodankent 1 db iroasztal, 4 szek, 1 db szarnit6gep 
nyomtatoval, 1 1 db pendrive). 

Hatdrido elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Feiel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesulteseert: Werner Peter vezerigazgat6 

Trefan Lasz16 agazatvezetd 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o e a d v a  

N 6 m e t h d  megallapitja, hogy a Kepviseld-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~irend 25. ~ontia; (394. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a Kozteruiet-felugyelet engedelyezett I6tszdrndnak novel6s6re 
E16terieszt6: Borbely Lenard alpolgarmester 

Nemeth Szil6rd megallapitja, kiegeszites, kerdes es honasz61as nincs, szavazasra bocsatja 
a hatarozati javaslatot. 
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8271201 3. fX11.18.1 Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel Cjnkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy 
Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kozterulet-felugyelete engedelyezett 
letszamat 201 4. januar 1. napjaval 12 f6 kozterulet-felugye16i allashellyel megemeli, 
osszesen 53 fdben hatarona meg. 

Hatbrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felel6s: N6meth Szilard polgarmester 
vkgrehajtbs elbk6sziteseert: Fur6k J6nos igazgato 

S6ghi Jen6 igazgat6 

16: igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Naplrend 26. ~ontla: (391. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a 200543 hrsz-6 (termeszetben: Budapest XXI., Tej6t u. 12.), a Fodor J6zsef 
Szakkbpzo" Iskol6nak helyt ad6 lngatlan jogs helyzetbnek rendezesere, valamint az 
6tkeztetCsl feladatok e116t6s6ra 
EIBteriesztb; Borbely Len6rd alpolg6rrnester 

N4meth Sziliird elmondja, hogy jogszab6lyi v61tozas alapjan van szukseg a dontesekre. 
Megallapitja, kiegesdtes, kerdes 6s hon~sz~las nincs, szavazasra bocsatja a hatarozati 
javaslatokat. Megallapitja, hogy senki nem ker kulon szavazast, ezert egy szavaz6ssal 
dontenek. 

8281201 3. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, felhatalmana 
Budapest XXI. Kerijlet Csepel ~nkormanyzata Gazdasagi Szolgaltatb Igazgatosagdt, hogy 
a Fdvarosi Cjnkormanyzat ttkeztetesi Szolgaltato Igazgatosagaval szamoljon el a 200543 
hrsz-6 ingatlanban lev6, Fodor Jozsef Szakk6pzd lskola etkeztet6si koltsegeivel2013. januar 
01. - 2013. december 31-ig szo16 idbtartamra. Az elszamolas kereteben a diak es felnbtt 
etkeztetesre vasarolt elelem kollsegeit [csokkentve a teritesi dijakkal), az lskola 
talalbkonyhaja 6s etkezdeje kisegitejenek szemelyi juttatasait 6s jarulekait, a tisztitoszer 
beszetzes koltsegeit, valamint a konyha 6s az etkezdem~kod6silkozuzemi koltsegeit a 
Gazdasagi Szolgaltat6 Igazgatosag a kolts6gvetesi elbiranyzat mert6keig megtbritheti a 
F6varosi onkormanyzat ftkeztetesi Szolgaltato Gazdasagi Szervezettel megkotendb 
megallapodas alapjan. Az elszamolas penzugyi fedezete az ~nkormanyzat 201 3. evi 
koltsegvetesi rendelete 2/a. szamlj melleklete 3908. soraban a11 rendelkezesre. 

Hatdrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. januar 31 . 

Feleles: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas el6keszitese6rt: Furak Janos igazgato 

Halmos Istvanne agazatvezetb 
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16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szllard megallapitja, hogy a K6pvisel6testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

829/2013. fX11.18.1 Kt. H A T A R O Z A V  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete irgy dont, hogy 
Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Gazdasagi Szolg6ltat6 Igazgatosag 
kozremfikodesevel biztositja az etkeztetest a 200543 hrsz-ir ingatlanban lev6 Fodor J6zsef 
Szakkepzd lskola diakjainak (onkormanyzati tamogatassal), a pedagogusainak (teljes 6r 
atharitasaval) 201 4. januar 01 461. Az etkeztetes megszervezesehez a szukseges penzugyi 
fedezetet az ~r~kormanyzat - a felmerul6 koltsegek bemutatasat kovet6en - biztositja a 
GSZl2014. evi koltsegveteseben. 

Hatarldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos, illetve a 201 4. evi koltsegvetes keszitese 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas eldkesziteseert: Furak Janos igazgato 

Halmos lstvanne agazatvezet6 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth SzilBrd megallapitja, hogy a Kepviseld-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

830/2013. fX11.18.1 Kt. H A V A R O Z A V  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete irgy dont, hogy 2014. 
januar 01-t61 a Csepeli Varosgazda Kozhasznir Nonprofit Zrt. latja el a 200543 hrsz-ir 
ingatlanban lev6 talal6konyha es ebedl6 uzemeltet6set. A testijlet egyljttal 
felhatalmana, hogy az uzemeltetes erdekeben a konyhat, az ebedl6t 6s a konyha 
kisegitd alkalmazottjat ( 1  fdt) 201 3. december 31 -i hatallyal a Fdvarosi Onkormanyzat 
~tkeztetesi Szolgaltat6 Igazgat6sagatol atvegye. Az uzemelteteshez szukseges penzugyi 
fedezetet az ~nkormanyzat - a felmeruld koltsegek bemutatasat kovetden - biztositja a 
Csepeli Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt. 201 4. evi koltsegveteseben. 

Hat6ridG: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: a tala16 konyha 6s ebedld atvetele 2014. januar 31. 

atvetel utan az uzemeltetese folyamatos 
FelelGs: Nemeth Szilard polgarmester 

vegrehajtas elbkesziteseert: Werner Peter vezerigazgato 
Halmos lstvanne agazatvezet6 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  
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N6meth SzllClrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

831 1201 3. tx11.18.1 ~ t .  H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerijlet Csepel Onkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, a Csepeli 
Varosgazda Kozhasznlj Nonprofit Zrt.-vel egyuttmii kodve targyalasokat kell 
kezdemenyezni a Fbvarosi ~nkormanyzattal es a Klebelsberg Intezmenyfenntarto 
Kozponttal a 200543 hrsz-lj ingatlanon fennallo ingyenes hasznalati jog torlese erdekeben. 

Hat6rldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos 

Felelds; Nemeth Szilard polgarmester 
v6grehajtds elbkeszit6s6ert: Morovik Attila alpolgarmester 

Werner Peter vezerigazgat6 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o n a d v a  

N6meth SzIlClrd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~lrend 27. ~ontla: (398. sz. elbterjesztes) 
Javaslat a ,,Marla Montessori" m6dszerrel az 6vod6s gyermekek6rt Alapihr6nnyal tort6no" 
e116t6sl szeno"d6s megkot6s6re 
Elbterjesztb: Morovik Attila alpolgarmester 

E(6meth SzllClrd megallapitja, kiegeszites, kerdes es hon6sz61~s nincs, szavazasra bocsatja 
a hatarozati javaslatot. 

832/2013. fXll.18.) Kt, H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzata K6pvisel6-testulete ljgy dont, hogy a ,,Maria 
Montessori" modszerrel az ovodas gyermekekert Alapitvannyal az elbterjesztes 1. szamlj 
mellekletet kepezb Ellatasi szerzbdest megkoti, 6s felhatalmana a Polgarmestert annak 
alairasara. 

HatClrldo": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. janudr 31. 

Felelds: dr. Szeles Gabor jegyzb 
vegrehajtas elbkesziteseert: dr. Szeles Gabor jegyzb 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v a  

N6meth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepviselb-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 



pudaoest XXI. Kerijlet Cse~el ~nkormunvzata KeDvisel&testiilete 2013. december 1 8 4  rendklvuli ulesenek 
jeavz6konw~ 

Naplrend 28. oontia; (397. sz. el6terjesztes) 
Javaslat az Erzsebet-program kereteben klirt ,,Mesh ny6r v6r r6nk" cimu" p6ly6zaton 
torten6 reszvetelre 
El6terieszt6: Morovik Attila alpolgarmester 

Nemeth Szil6rd elmondja, hogy 430 gyermeknek es 43 kiser6nek a taboroztatdsar61 sz61 a 
dontes. Megallapitja, kiegeszites, kerdes es honasz6las nincs, szavazasra bocsatja a 
hatarozati javaslatot. 

8331201 3. (X11.18.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete honajacul, hogy a 
Human Szolgaltatasok Igazgat6saga az Emebet-program ,,Meses nyar var rank!" cim6 
palyazat kereteben 43x1 0 f6s gyermekcsoport rkszere palyazatot nyljjtson be taboroz6s 
tamogatasara. Tovabba ljgy dont, hogy az onreszhez szukseges fedezetet biztositja az 
intezmeny 201 4. evi koltsegveteseben. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 20 1 4. marcius 20. 

Felel6s: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtas elbkesziteseert: Faterne Rothbart Maria intezmenyvezetd 

16 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o a a d v q  

N6meth Szll6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet 16 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta. 

Na~irend 29. oontia: (378. sz. elbterjesztes) 
Javaslat Budapest XXI., II. R6k6czl F. Ot 241/b. (200209/6 hrsz.) sz6mO onkorm6nyzati 
tulaJdonir lngatlannal kapcsolatos dont6shozatalra 
ElGterieszt6: dr. Szeles Gabor jegyz6 

Nemeth Szll6rd kiegeszitesnek ad helyt. 

dr. Szeles Gabor tajekoztatasul elmondja, van egy olyan kerdes, amire pozitiv tartalmir 
hatarozati javaslatot kell eleterjesztenie, de jogszabalyi akadalya van annak, hogy a 
Kepvisel6-testulet ebben az ugyben tamogato tartalmlj dontest honon. Keri, hogy erre 
legyenek figyelemmel. 

Nemeth Szil6rd elmondja, ez azt jelenti, hogy a kervenynek megfelelden pozitiv tartalmlj 
hatarozati javaslatot terjesztenek e16, de amennyiben megszavana a testulet, akkor 
jogszabalysertest kovet el. MegallapFI.ja, kkrdes 6s honClsz616s nincs, szavazasra bocsdtja 
a hatarozati javaslatot. 

8341201 3. (XI 1.1 8.1 Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy a 
Budapest XXI., II. Rakoczi F. ljt 241 /b. (20020916 hrsz) KL-KT-1 besorolaslj onkormanyzati 
tulajdonlj kozteruleten a110 magantulajdonlj felepitmeny tulajdonosaval Bugja Janosneval 
kotend6 hatarozathoz mellekelt Megallapodas szoveget elfogadja, felhatalmana a 
Polgarmestert a Megallapodas alairasara. 
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B udanest XXI. Kerulet Csenel ~nkormanwata Ke~viseld-testulete 2013. december 18-ai rendkivuli ulesenek 

14 igen 
1 nem 
1 tart6zkodas e l f o a a d v a  

Nkmeth Szil6rd megallapitja, hogy a Kepvisel6-testulet 14 igen, 1 nem, 1 tart6zkodas 
szavazattal a hatarozatot elfogadta, nyilt ules napirendjeit lezarja. 
Mindenkinek megkoszoni az eves munkajat, sz6p unnepet, aldott karacsonyt es boldog rjj 
evet kivan a Kepvisel6-testulet neveben. Zart ijlest rendel el. 

A Kepviseld-testulet zdrrt ulessel folytatja a rnunkajdrt, rnelyr6l kulon jegyzekony-v keszul. 
(Jkv. ir6J 

Feher Laszlone jkv. eleje, 1-7. napirendi pontok 
Tokaji N6ra 8-1 8. napirendi pontok 
Majorne Sandor Beata 19-30. napirendi pontok 

A ieavz6konvvet ellenbrizte: 




