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fejlesztesi feladatok forrasanak, valamint a 255/2004. 
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Testuleti ules idbontia: 
201 4. novem ber 2 3. 



1 ./ A 201 4. evi koltsegvetesrbl sz616 51201 4. (111.04.) onkormanyzati rendelet 
5. § (4) bekezdeseben a kepviselb-testulet az altalanos tartalek feletti 
rendelkezesi jogot a polgarmesterre ruhazta at. Az atruhazott hataskorben 
tortent intezkedesekrbl folyamatos tajekoztatast adtunk a ket testuleti ules 
kozotti tajekoztat6ban (a varosgazdalkodasi agazatvezetb osszeallitasaban). 
Az elmljlt idbszakban a keruletben es az intezmenyekben szamos fejlesztesi 
feladat kerult meghatarozasra polgarmesteri engedellyel, melyek forrasa az 
altalanos tartalek volt. 
Javasolom, hogy az alabbi fejlesztesi feladatok forrasakent a 3926. sorszamlj 
Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbbl elbiranyzata, valamint a 3903. 
sorszamlj La kasepitesi celtartalek keruljon meg hatarozasra. 
A fentiekben alapjan az alabbiban, polgarmesteri intezkedessel 
meghatarozott beruhazasi es felljjitasi feladatok forrasat javasolom a 
Felhalmozasi celtartalek eszaki bevetelbbl, ingatlan hasznositasb61 befolyt 
bevetelbbl es a Lakasepitesi celtartalekb61 biztositani. 



Kerem a Tisztelt Kepvisel6-testuletet, hogy a fenti 102.381.400.- Ft osszegbol 

- az 1-31. sorszam alatt felsorolt feladatokra 92.493 eft-ot a Felhalmozasi 
c6ltartal6k 6szaki bev6tel6bol c6ltartal6k elo"ir6nyzata terhere, 

- a 32. sorszam alatti feladatra 6.335 eft-ot az ingatlanhasznosit6sb61 
befolyt bevetel c6ltartal6k elo"ir6nyzata terhkre, 

- a 33. sorszam alatti feladatra 3.553 eft-ot a Lak6s6pit6si c6ltartal6k 
terh6re 

biztositsa. 

2.1 A 1501201 4.(1V.24.) Kt. es a 2551201 4. (V1.17.) Kt. szam6 hatarozatban a 
Kepvisel6-testulet a Budapest RendGr-f6kapitanysag XXI. Keruleti 
RendGrkapitanysag reszere a szabadidds jar6ri tevekenyseg finanszirozasara 
20 1 4. jljnius 1 . es 20 1 4. novem ber 30-a kozotti id6sza kra 54.000 eft-ot biztositott 
a 3925. sorszamlj ingatlan hasznositasbo1 befolyt bevetelbbl. 
Javasolom, hogy a hatarozati javaslat modositasaval az ingatlanhasznositasi 
bevetel helyett az altalanos tartalek keruljon meghatarozasra. 

Kerem, a tisztelt Kepviselb-testuletet, hogy az elbterjesztest tamogassa es 
dontson a hatarozatokrol. 

Budapest, 201 4. novernber 2 r, 

1 .Hat6rozati iavaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete 6gy dont, 
hogy az alabbi tablazatban meghatarozott feladatok vonatkozasaban a 
forrast 

- az 1-31. sorszam alatt felsorolt feladatokra 92.493 eft-ot a 3926. 
sorszamir Felhalmoz6si c6ltartal6k 6szaki bev6tel6bo"l c6ltartalhk 
eloir6nyzata terhere, 

- a 32. sorszam alatti feladatra 6.335 eft-ot a 3925. sorsz6mir lngatlan 
hasznosit6sb61 befolyt bevetel elo"ir6nyzata terhere, 
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2. Hatdrozati iavaslat 

A Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, 
hogy a 150/2014. (IV.24.) Kt. hatirrozatot m6dosit6 2551201 4. (VI. 1 7.) Kt. 
hatirrozatot az albbbiak szerint m6dositja: 

,,Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete a 150/2014. 
(IV.24.) Kt. szamlj hatarozat els6 bekezdeset valtoza'tlan tartalommal 
hatalyban tarlja, a masodik bekezdeset az alabbiak szerint modositja: 

A Kepviselb-testulet 6gy dont, hogy 20 74. j6lius 7 .  napjut01 20 74. november 30. 
napjuig terjedb idbszakra szabadidbs jur6ri tevekenyseg finanszirozusura 
vonatkoz6an megallapodast kivun kotni a Budapest Render-fbkapitunysug 
XXI. Keruleti Rendbrkapit~nysuguval. 
Elre a celra a 2014. 6vi kolts6gvet6s 21a. mell6klet 3991. ~ltcrl6nos tartaI6k 
terh6re havi bruff6 1 0.500.000, -Ft osszeget biztosit. 

Felkeri a Polgarmestert, hogy az erre vonatkozo megallapodast az illetekes 
rend6ri szervekkel kozosen keszitse el6 6s azt - Kepvisel6-testulet utolagos 
tajekoztatasa mellett - kosse meg, tovabba arra, hogy a 2014. nljnius havi 
feladatellatassal osszefugg6 intezkedeseket tegye meg." 

A hatirrozat m6dositirs6val a 2014. 6vi kolts6gvet6s 21a. mell6klet6ben a 
3925. sorszirmri ingatlan hasznositirsb61 befolyt bevetel elo"irirnyzat6t 54.000 
eFt-tal megemeli 6s a 3991. sorsz6mG ~ltalirnos tartal6k el6irirnyzatirt 54.000 
eft-tal csokkenti. 

Hatirrido": 20 1 4. decem ber 31 . 

Felelo"~: Borbely Lenard polgarmester 
vegrehajtasert: Halmos lstvanne agazatvezet6 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepvisel6-testulet ecrvszeru" tobbskcru" 
tarnogat6 szavazata szukseges. 



Buda~est XXI. Kerulet Cse~el ~nkorrnanvzata Ke~viseld-testulete 201 4. evi uleseinek hatarozatai 

1491201 4. tIV.24.) Kt, H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy a 
BRFK XXI. Keruleti Rendbrkapitanysag 2013. evben vegzett munkajarol szolo 
beszamolot elfogadja. 

Hat6rido": elfogadasra: azonnal 

Felelos: Borbely Lenard alpolgarmester 

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

Na~irend 7. oontia:(106. sz. elbterjesztes) Surgdssegi 
Javaslat egyuitmu"kod6si meg6llapod6s megkot6s6re a BRFK XXi. keriileti 
Rendorkapit6nys6ggal 
Eldterjesztd: Borbely Lenard alpolgarmester 

1501201 4. (IV.24.) Kt. 

Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviseld-testulete ljgy dont, hogy a 
Budapesti Rendbr-fdkapitanysag XXI. keruleti Renddrkapitanysagaval 
egyuttm6kodesi megallapodast kot. 

Felhatalmana a polgarmestert, hogy az eldterjesztes 1. sz. melleklete szerinti 
megallapodast alairja. 

A Kepviselb-testulet felhatalmana a Polgarmestert arra is, hogy - amennyiben az 
illetekes rendbri szervek reszerdl a jogi koordinacio soran igeny merul fel - a 
megallapodds tartalmdt erdemben nem erintd, kisebb, technikai jellego 
modositasok vegrehajtasaval irja ala azt, a Kepviselb-testulet utolagos tajekoztatasa 
mellett. 

A Kepvisel6testulet ljgy dont, hogy 201 4. jljnius 1 -t61 201 4. augusztus 31-ig terjedd 
iddszakra, szabadidds jardri tevekenyseg finanszirozasara vonatkozoan 
megallapodast kivan kotni a Budapesti Rendor-fo"kapitdnys6g XXI. keruleti 
Rendorkapit6nys6g6val. 
Erre a 2014. evi koltsegvetes 2/a. melleklet 3991 .sorszamlj altalanos tartalek terhere 
havi bruit6 1.500.000,- Ft osszeget biztosit. 

Felkeri a Polgarmestert, hogy az erre vonatkozo megallapodast az illetekes renddri 
szervekkel kozosen keszitse el6 es azt - a Kepviseld-testulet utolagos tajekoztatasa 
mellett - kosse meg. 

Hatarido; elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 201 4. majus 31. 

Felelos: Nemeth Szilard polgarmester 
vegrehajtds elbkesziteseert: dr. Szeles Gabor jegyzd 



Budapest XXI. Kerulet Csepel b-~korrnanyzata KepviselB-testulete 201 4. evi ijleseinek hatarozatai 

Naeirend el6tk 

2541201 4. (V1.17.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel on  kormanyza ta Kepviselb-testulete ljgy dont, hogy mai 
rendkivuli ulesenek napirendjet az alabbiak szerint hatarona meg: 

Nvilt iiles: 

Naeirend 1. eontia: (1 23. sz. elbterjesztes) 
Javaslat szabadidos jarbrl tevekenyseggel kapcsolatos dontesre es a 150/2014. 
(IV. 24.) Kt. szamir hatarozat masodlk reszenek m6dositasara 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

Hatarldo elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

Felelos: Nemeth Szilard polgarmester 

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

Naeirend 1. eontia: (1 23. sz. elbterjesztes) 
Javaslat szabadidos jarbri tevekenyseggel kapcsolatos dontesre 6s a 150/2014. (IV. 
24.) Kt. szamir hatarozat masodlk reszenek m6dositasara 
Elbteriesztb: Borbely Lenard alpolgarmester 

2551201 4. (Vl. 17.) Kt. H A T A R O Z A T  

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselb-testulete a 1501201 4. (IV. 24.) 
Kt. szamlj hatarozat else bekezdeset valtozatlan tartalommal hatalyban tartja, a 
masodik bekezdeset az alabbiak szerint modositja: 

A Kepvisel6testulet ljgy dont, hogy 2014. jlilius 1. napjat61 2014. november 30. 
napjaig terjedd id6szakra szabadidds jar6ri tevekenyseg finanszirozasara 
vonatkozoan meg6llapodast kivan kotni a Budapest Render-fdkapitanysag XXI. 
Keruleti Renddrkapitanysagaval. 
Erre a celra a 2014. evi koltsegvetes 2lA. melleklet 3925. sorszamlj ingatlan 
hasznositasbol befolyt bevetel terhere havl brutt6 10.500.000,- Ft osszeget biztosit. 

Felkeri a Polgarmestert, hogy az erre vonatkozo megallapodast az illetekes rendbri 
szervekkel kozosen keszitse el6 es azt - a Kepvisel6-testijlet utolagos tajekoztatasa 
mellett - kosse meg, tovabba arra, hogy a 2014. jljnius havi feladatellatassal 
osszefijggb intezkedeseket tegye meg. 

Hatarldo elfogadasra: azonnal 
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