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2016. január 26-i rendes képviselő-testületi ülés 

 

Napirend előtt: 

 

1/2016. (I.25.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Borbély Lénárd 

indítványára – úgy dönt, hogy a mai ülésén a 25. számú előterjesztést 

 

Javaslat ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

sürgősséggel, 4. pontban napirendre tűzi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 

 

 

 14 igen 

   1 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

2/2016. (I.25.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Borbély Lénárd 

indítványára – úgy dönt, hogy a mai ülésén a „Javaslat ingatlan megvásárlására” 

című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 

 

 

 14 igen 

   3 nem 

   3 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

3/2016. (I.25.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Borbély Lénárd 

indítványára – úgy dönt, hogy a mai ülésén a 24. számú előterjesztést 

 

Javaslat a 485/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására 

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

sürgősséggel, 24. pontban napirendre tűzi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 

 

 

 



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 2016. január 26-i rendes ülésének 

határozatai 

 

2 

 

 15 igen 

   0 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

4/2016. (I.25.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Dobák István 

ügyrendi javaslatára – úgy dönt, hogy a mai ülésén a „Javaslat a kötelező 

betelepítési kvóta elutasítására” című, 4. számú előterjesztést nem veszi fel 

napirendjére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 

 

   7 igen 

 13 nem 

   0 tartózkodás   e l u t a s í t v a 

 

5/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend előtt: 
 

Tájékoztató a 387/2015. (VI.25.) Kt. határozat végrehajtásáról (T-1) 

Előadó: Dr. Juhász György főigazgató főorvos 
 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2) 

Előadó: Borbély Lénárd polgármester 
 

Zárt ülés: 
 

Napirend 1. pontja: (9. sz. előterjesztés) 

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 2. pontja: (8. sz. előterjesztés) 

Javaslat krízislakás kiutalására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 3. pontja: (16. sz. előterjesztés) 

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem 

elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés, Helyszíni kiosztás 

Javaslat ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
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Nyílt ülés: 

 

Napirend 5. pontja: (4. sz. előterjesztés) 

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 6. pontja: (5. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 7. pontja: (3. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 

véleményezésére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 8. pontja: (11. sz. előterjesztés) 

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok 

 

Napirend 9. pontja: (14. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 10. pontja: (7. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási 

intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 11. pontja: (2. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 12. pontja: (21/1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 13. pontja: (13. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi F. u. 73.) ingatlan beépítési határidejének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
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Napirend 14. pontja: (23. sz. előterjesztés) 

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi 

biztosításáról szóló „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 15. pontja: (19/1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső 

nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 16. pontja: (10. sz. előterjesztés) 

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 17. pontja: (17. sz. előterjesztés) 

Javaslat támogatás nyújtására és ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 18. pontja: (22. sz. előterjesztés) 

Javaslat harmónium ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására, 

felújítására és adományozására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 19. pontja: (18. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület részére rendszeres támogatás 

nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 20. pontja: (20. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtására 

vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 21. pontja: (15. sz. előterjesztés) + Cserelap 

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére a Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13. §. alapján 

bérlőkijelölési jog alapítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 22. pontja: (6. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

Napirend 23. pontja: (1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 24. pontja: (24. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés 

Javaslat a 485/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására 

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 
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Napirend 25. pontja: (12. sz. előterjesztés) + Kiegészítés 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 
 

 14 igen 

   0 nem 

   6 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

 

Zárt ülés kivonatai: 

 

Napirend 1. pontja: (9. sz. előterjesztés) 

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

6/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, 

valamint a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 1-2. 

sorszám alatti – a polgármester által átruházott hatáskörben hozott – csepeli 

átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában úgy dönt, hogy a 

fellebbezést elutasítja és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 

 

1.    P. M.  lakóhely: Bp. XXI., ….…………………… 

tartózkodási hely: ………………………. 

       (szül.: ………………….., an.: ………………..) 

  Ikt. szám: VIII-38858-2/2015 

 

2 P. M.  lakóhely: Bp. XXI., …..………….. 

                                         tartózkodási hely: …………………………. 

      (szül.: ……………………. an.: ……………….) 

  Ikt. szám: VIII-5228-5/2015 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért felelős: Tamás Judit Irodavezető 

 

 20 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

7/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, 

valamint a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 1. sorszám 
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Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

 

   4 igen 

 13 nem 

   3 tartózkodás   e l u t a s í t v a 

 

10/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 

polgármesteri hatáskörben – első fokú önkormányzati hatósági eljárásban a MAHIR 

Cityposter Kft. kérelmező ügyfélnek a közterület-használati hozzájárulás 

meghosszabbítása iránti kérelmének elutasítása ügyében VI/39734-2/2015. számon, 

2015. december 18-án kiadott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezést 

elutasítja, az első fokú határozatot helybenhagyja, az e határozat melléklete szerint. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Grimmné Juhász Hajnalka közterületi 

  ügyintéző 
 

 12 igen 

   3 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés – Helyszíni kiosztás 

Javaslat ingatlan megvásárlására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

11/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat pályázatot nyújt be a Budapest XXI. ker., belterület, 205803 hrsz.-ú 

ingatlan (kivett, beépítetlen terület) 1/1 tulajdoni hányadának (13757/13767 és 

10/13767 tulajdoni hányadok egyben) megszerzése érdekében az AGREEMENT Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-719575, székhely: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22.., 

levelezési cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 22..), mint a(z) IBIZA-ÉPÍTŐ Kft. 

„f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 864036, székhely: 1173 Budapest, Összekötő út 2.) kijelölt 

felszámolója 2.Fpk.01-12-001756 ügyszámú nyilvános pályázati felhívására. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megajánlott vételár (beleértve az 

ajánlati biztosíték és a pályázattal kapcsolatos egyéb költségek) fedezetét a 2016. 

évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa, továbbá felkéri a 

Polgármestert, hogy nyilvános pályázati eljárásban, beleértve az elektronikus 

ártárgyalást is, a Csepeli Városfejlesztési- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

közreműködésével gondoskodjon Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 

képviseletéről, az érvényes pályázathoz szükséges iratok benyújtásáról, 

kötelezettségek teljesítéséről. 
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Határidő:  2016. január 31. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

 végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató 

   Némethné Révész Andrea ágazatvezető

  

 18 igen 

   0 nem 

   2 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Nyílt ülés kivonatai: 

 

Napirend 5. pontja: (4. sz. előterjesztés) 

Javaslat „a kötelező betelepítési kvóta elutasítására” 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 

12/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Pákozdi József 

módosító indítványára – úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatát 

kiegészíti a következőképpen: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk 

területére migránsok befogadását. A kötelező betelepítési kvóta - csakúgy, mint a 

visszatoloncolás - jogtalan, értelmetlen. A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a 

kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 

szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
 

Elutasítjuk az idegenrendészeti objektumok létesítését közigazgatási területünkön – 

ilyen a befogadó állomás vagy hot spot – és egyben elutasítja az önkormányzat 

Képviselő-testülete, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni 

kelljen közfoglalkoztatási programokban. 
 

Elutasítjuk azt a javaslatot is, hogy elvegyék és idegeneknek adják a rászoruló 

családok elől a nekik járó önkormányzati szociális lakásokat. 
 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 

Magyarországot és a magyar embereket! 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 
 

   2 igen 

 11 nem 

   5 tartózkodás   e l u t a s í t v a 
 

13/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, 

értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 

kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 
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szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Elutasítjuk azt a javaslatot is, hogy 

elvegyék és idegeneknek adják a rászoruló családok elől a nekik járó önkormányzati 

szociális lakásokat. 

 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 

Magyarországot és a magyar embereket! 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

 

 13 igen 

   3 nem 

   2 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

 

Napirend 6. pontja: (5. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

14/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

583/2015. (XII.15.) Kt. számú határozattal jóváhagyott 2016. évi első féléves 

munkaterv januári rendes testületi ülésre vonatkozó dátumot 2016. január 28-ról 

január 26-ra módosítja, a munkaterv többi részét hatályában változatlanul fenntartja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Borbély Lénárd polgármester 

  végrehajtás előkészítéséért: testületi előterjesztések készítői 

 

 15 igen 

   0 nem 

   3 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 7. pontja: (3. sz. előterjesztés) 

Javaslat Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet 

véleményezésére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

15/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Főváros Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezetet tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Némethné Révész Andrea városgazdálkodási 

             ágazatvezető 
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 12 igen 

   3 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

16/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri Borbély Lénárd polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje 

meg Tarlós István főpolgármesternek. 

 

Határidő:   2016. január 26. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Némethné Révész Andrea városgazdálkodási 

             ágazatvezető 

 

 12 igen 

   3 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 8. pontja: (11. sz. előterjesztés) 

Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok 

 

17/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

előterjesztés 1. számú mellékletében található Együttműködési megállapodást 

elfogadja és felhatalmazza Borbély Lénárd polgármestert az Együttműködési 

megállapodás aláírására a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal. 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

   végrehajtás előkészítéséért: Czibulyáné Szonday Szilvia, civil tanácsnok 

 

 14 igen 

   0 nem 

   5 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 9. pontja: (14. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 

1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

rendelet kihirdetéséért: Kasza Viktória irodavezető 
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  13 igen 

    0 nem 

    6 tartózkodás   m e g a l k o t v a 

 

Napirend 10. pontja: (7. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási 

intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 

étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-

testülete 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendeletét 

megalkotja. 

 
Határidő:   azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

rendelet kihirdetéséért: Kasza Viktória irodavezető 

 

  12 igen 

    4 nem 

    3 tartózkodás   m e g a l k o t v a 

 

 

Napirend 11. pontja: (2. sz. előterjesztés) 

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 7/2015.  (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendeletét 

megalkotja. 

 
Határidő:   azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

rendelet kihirdetéséért: Kasza Viktória irodavezető 

 

  18 igen 

    1 nem 

    0 tartózkodás   m e g a l k o t v a 
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Napirend 12. pontja: (21/1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

4/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

rendeletét megalkotja. 
 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

rendelet kihirdetéséért: Kasza Viktória irodavezető 

 

  13 igen 

    3 nem 

    3 tartózkodás   m e g a l k o t v a 

 

 

Napirend 13. pontja: (13. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi F. u. 73.) ingatlan beépítési határidejének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

18/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapesti Zsidó Hitközség részére 2027. november 30. napjáig ingyenesen 

használatba adott, önkormányzati tulajdonú, 210207 hrsz-ú (Budapest, II. Rákóczi F. út 

73.) ingatlanon a beépítési határidő 2017. december 31. napjára történő 

módosítását engedélyezi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás 

előkészítésére, annak közjegyzői okiratba foglalására és aláírására. 

 

Határidő 2016. február 15. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: dr. Vincze Anikó aljegyző 

 

 16 igen 

   0 nem 

   3 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 14. pontja: (23. sz. előterjesztés) 

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi 

biztosításáról szóló „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
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19/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött 

Megállapodásokat, azok kötelezettségvállalására vonatkozó részét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37.  § (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 53. § (1) bekezdése a) pontjának való megfeleléssel úgy szükséges 

módosítani, hogy a pontosan százezer forint értékű, vagy azt meghaladó összegű 

kötelezettségvállalást csak írásban és előzetes egyeztetés után lehet vállalni. 

 

Egyúttal a szerződés 11.3. pontjának második bekezdésébe foglalt, 2015. január 1. 

napjától hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozás törlésre kerül. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek, valamint a fentieknek megfelelő szerződés-módosítást aláírja. 

  

Határidő: 2016. február 28.  

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

   végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 15. pontja: (19/1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső 

nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

20/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső 

nyílászáróinak cseréjét. Ennek megfelelően a Képviselő-testület a beruházás 

lebonyolításával a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízza 

meg, továbbá felkéri Borbély Lénárd polgármestert, hogy a még szükséges 4.768 eFt 

fedezetet a 2015. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Süle László ügyvezető igazgató 

  Némethné Révész Andrea 

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 16. pontja: (10. sz. előterjesztés) 

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
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21/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 2/a 

számú mellékletében foglalt céltartalékok között 3919. sorszámon szereplő 

„Általános célú támogatás” előirányzat terhére bruttó 100.000 Ft, azaz százezer forint 

vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség (képviseli: Dr. Halzl József 

elnök, székhelye:1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) részére. 
 

A támogatás kizárólag magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program 

költségeire fordítható. 

A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek 

megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. 
 

Határidő: megállapodás megkötésére: 2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

Némethné Révész Andrea 

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 14 igen 

   5 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

22/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 2/a 

számú mellékletében foglalt céltartalékok között 3919. sorszámon szereplő 

„Általános célú támogatás” előirányzat terhére bruttó 200.000 Ft, azaz kétszázezer 

forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Aranycsapat Alapítvány (képviseli: Kű 

Lajos elnök, székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.) részére. 
 

A támogatás kizárólag az alapítvány által szervezett Kárpát-medencei Összmagyar 

Nemzeti Diákbajnokság megrendezési költségeire fordítható. 
 

A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási megállapodással történhet. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatások nyújtására 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek 

megfelelően a támogatottal a támogatási megállapodást megkösse. 
 

Határidő: megállapodás megkötésére: 2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

Némethné Révész Andrea 

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 15 igen 

   4 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Napirend 17. pontja: (17. sz. előterjesztés) 

Javaslat támogatás nyújtására és ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

23/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 15 

millió Ft támogatást nyújt a Jahn Ferenc Kórháznak a Dél-Pesti Kórház és 

Rendelőintézet Weiss Manfréd telephelyén az A-C épület külső hőszigetelése és 

nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzéséhez. 
 

A kórház vezetése a pénz felhasználásáról 2016. december 31-éig tájékoztatást nyújt.  
 

A Képviselő-testület továbbá felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás fedezetét a 

2015. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítsa, és egyben felhatalmazza, 

hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2016. február 25. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 Nagyné Kovács Timea  

  szociális és egészségügyi referens 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

24/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szándéklevél aláírásával a felajánlott 

gépek – egy Philips átvilágító röntgen gép és egy GE mammográf gép – tulajdonba 

vételi szándékáról nyilatkozzon, valamint úgy dönt, hogy az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ engedélye alapján a gépek az Önkormányzat tulajdonába 

kerüljenek.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a 2 gépet 

elfogadja, és az erről szóló megállapodást megkösse és aláírja. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 Nagyné Kovács Timea  

  szociális és egészségügyi referens 

 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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25/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a kerületi tüdőgondozó és tüdőszűrő 

állomás elhelyezésének megoldása érdekében tárgyalást kezdeményezzen a 

helyszínt felajánló kórház vezetőjével és a helyszín kijelölése után az átépítéshez 

szükséges felmérést elvégeztesse. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 Nagyné Kovács Tímea 

  szociális és egészségügyi referens 

 Süle László Csepeli Városfejlesztési és 

 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

  ügyvezető 
 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 18. pontja: (22. sz. előterjesztés) 

Javaslat harmónium ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására, 

felújítására és adományozására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

26/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Estey Organ Co. Blattléboro U.S.A. típusú harmóniumot ellenszolgáltatás nélkül 

elfogadja, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő ingyenes tulajdonjog átruházási szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2016. február 15. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

 Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 
 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

27/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Estey Organ Co. Blattléboro U.S.A. típusú harmóniumot felújítja, a felújítás költségére 

bruttó 450.000 Ft azaz bruttó négyszáz-ötvenezer forint fedezetet biztosít a 2015. évi 

általános tartalék terhére, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására. 
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás fedezetét a 2015. évi 

általános tartalék terhére biztosítsa. 

Határidő:   2016. április 30. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

 Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 

 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

28/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

felújított Estey Organ Co. Blattléboro U.S.A. típusú harmóniumot a Kendilónában 

(Kolozs megye, Románia) elhelyezkedő református templom részére adományozza 

feladatának ellátása céljából, a köz érdekében a harmónium tulajdonjogát 

ingyenesen átruházza. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adomány adásáról és 

elfogadásáról szóló Megállapodás megkötésére, aláírására. 

 

Határidő:   2016. június 30. 

Felelős:   Borbély Lénárd polgármester 

 végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

 Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 
 

 19 igen 

   0 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 19. pontja: (18. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület részére rendszeres támogatás 

nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

29/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

574/2015. (XII.15.) Kt. határozatban foglaltakat az alábbiak szerint módosítja. 
 

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület (székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) 

részére évi bruttó Tizenötmillió forint keretösszeg erejéig rendszeres, vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a tárgyévi költségvetés, első ízben a 2015. évi általános 

tartalék terhére, melyet az Egyesület kizárólag a Csepel Utánpótlás 

Sportegyesülettel jogviszonyban lévő edzők foglalkoztatásával felmerülő 

kiadásaira fordíthat. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás fedezetét 2016. évre 

a 2015. évi általános tartalék terhére biztosítsa. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás nyújtására 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek 

megfelelően a támogatottal a támogatási szerződést aláírja. 
 

Határidő 2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

  Némethné Révész Andrea ágazatvezető 

 

 15 igen 

   0 nem 

   4 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 20. pontja: (20. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó 

döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 
 

30/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csepeli Birkózó Club (székhelye: 1212 Budapest, Béke tér 1.) részére évente bruttó 

10.000.000,- forint keretösszeg erejéig vissza nem térítendő rendszeres támogatást 

nyújt a tárgyévi költségvetés, első ízben a 2015. évi általános tartalék terhére,  melyet 

kizárólag a Csepeli Birkózó Club alkalmazásában lévő 3 edző tárgyév január-

december hónapokra vonatkozó bérének, továbbá annak adóinak és járulékainak 

finanszírozására fordíthat. 

 

A támogatás mértéke 3 fő (teljes munkaidő) részére személyenként nettó 100 000 

Ft/hó, azaz bruttó 6.985.260.- Ft/év mindaddig, míg a személyenkénti havi nettó 

munkabér összege megváltoztatásra nem kerül, melyhez a Képviselő-testület 

egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meghatározott keretösszeg erejéig a 

támogatott személyenkénti havi nettó munkabér mértékét megemelje. 

Ezen polgármesteri döntés a támogatási szerződés mindenkori mellékletét képezi. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás fedezetét 2016. évre 

a 2015. évi általános tartalék terhére biztosítsa. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás nyújtására 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott feltételeknek 

megfelelően a támogatottal a támogatási szerződést aláírja. 
 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

 Némethné Révész Andrea  

  városgazdálkodási ágazatvezető 
 

 17 igen 

   0 nem 

   2 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Napirend 21. pontja: (15. sz. előterjesztés) + Cserelap 

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére a Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13. §. alapján 

bérlőkijelölési jog alapítására  

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

31/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csepeli Birkózó Club (székhelye: 1212 Budapest, Béke tér 1.) részére az 1/2016. (II.01.) 

önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján egyszeri bérlőkijelölési jogot alapít a 

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. H. lépcsőház 2. emelet 2., és a 1211 

Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. J. lépcsőház 3. emelet 2. szám alatti 

lakásokra határozott, 2020. december 31. napjáig tartó időtartamra a Rendelettől – 

a mellékelt szerződés-tervezet szerinti - eltérő feltételekkel történő bérleti jogviszony 

létesítésére. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérlőkijelölési jog 

alapítására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott 

feltételeknek megfelelően a szerződést a Rendeletmódosítás hatálybalépését 

követően aláírja. 
 

Határidő:   2016. február 29.  

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Samna Gábor kabinetfőnök 

 

 14 igen 

   2 nem 

   3 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 22. pontja: (6. sz. előterjesztés) 

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 
 

32/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

30/2012. (III.7.) Kormányrendelet 13. §, valamint a 25/2014. (XI.28.) Önkormányzati 

rendelet 53. § (5) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 2016. évben a nyári 

időszakban augusztus 1-től augusztus 19-ig, a téli időszakban december 22-től 

december 30-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. A testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 

döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről, valamint a lakosság és 

a társszervek értesítéséről gondoskodjon. 
 

Határidő:  2016. december 31.  

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

   végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 
 

 18 igen 

   0 nem 

   1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Napirend 23. pontja: (1. sz. előterjesztés) 

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

33/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C § alapján Borbély 

Lénárd polgármester szabadsága ütemezését - mely szerint szabadságát a nyári és 

téli igazgatási szünet időszakában kívánja igénybe venni - jóváhagyja.  

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

 

 18 igen 

   0 nem 

   1 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

Napirend 24. pontja: (24. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés 

Javaslat a 485/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására 

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

34/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi 

Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság alelnöke Beer Lívia bejelentése alapján nevének 

Tukacs Líviára történő változását tudomásul veszi, a 485/2014 (X.30.) Kt. számú 

határozat alelnökre vonatkozó rendelkezését ennek megfelelően módosítja, egyúttal 

felhatalmazza a Polgármestert a változásnak az SzMSz 3. sz. függelékén történő 

átvezetésére. 
 

A 485/2014 (X.30.) Kt. számú határozat többi része változatlanul hatályban marad. 

 

Határidő:  2016. február 29. 

Felelős:  Borbély Lénárd polgármester 

   végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

 18 igen 

   1 nem 

   0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

 

Napirend 25. pontja: (12. sz. előterjesztés) + Kiegészítés 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

35/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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- a 389/2012. (VI.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 

december 31-re módosítja. 
 

- a 665/2013. (X.25.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 

december 31-re módosítja. 
 

- a 329/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. március 

31-re módosítja. 
 

- a 360/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. február 

29-re módosítja. 
 

- a 11/2015. (I.19.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. október 31-

re módosítja. 
 

- a 12/2015. (I.19.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. október 31-

re módosítja. 
 

- a 290/2015. (V.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 

szeptember 30-ra módosítja. 
 

- a 291/2015. (V.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-

ra módosítja. 
 

- a 292/2015. (V.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-

ra módosítja. 
 

- a 312/2015. (V.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 

december 31-re módosítja. 
 

- a 373/2015. (VI.25.) Kt. és 504/2015. (X.29) Kt. számú határozatok végrehajtási 

határidejét 2016. március 31-re módosítja. 
 

- a 377/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-

ra módosítja. 
 

- a 379/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. április 30-

ra módosítja. 
 

- a 380/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-

ra módosítja. 
 

- a 423/2015. (IX.24.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. február 

29-re módosítja. 
 

- a 444/2015. (IX.24.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. május 

31-re módosítja. 
 

- a 446/2015. (IX.24.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. 

december 31-re módosítja. 
 

- a 448/2015. (IX.29.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. május 

31-re módosítja. 
 

- a 509/2015. (X.24.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. április 30-

ra módosítja. 
 

- az 535/2015. (XI.26.) Kt. számú határozatok végrehajtási határidejét 2016. 

február 29-re módosítja. 
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- az 536/2015. (XI.26.) Kt. számú határozatok végrehajtási határidejét 2016. 

február 29-re módosítja. 
 

- az 540/2015. (XI.26.) Kt. számú határozatok végrehajtási határidejét 2016. 

március 31-re módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Kasza Viktória irodavezető 
 

 11 igen 

   4 nem 

   4 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

36/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók készítésekor 
 

- azon, még le nem járt határidejű határozatok esetében, ahol a 

döntéshozatalkor a végrehajtás előkészítéséért felelősként Halmos Istvánné 

ágazatvezető került meghatározásra, ott helyette Némethné Révész Andrea 

városgazdálkodási ágazatvezető a végrehajtás előkészítéséért felelős. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Kasza Viktória irodavezető 

 

 11 igen 

   4 nem 

   4 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

37/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

571/2015. (XII.15.) Kt. számú határozat szövegét kiegészíti a következők szerint: 

„…felújítását és újjáépítését támogatja…”, a határozat többi része változatlanul 

hagyásával. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Kasza Viktória irodavezető 
 

 11 igen 

   4 nem 

   4 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 

38/2016. (I.26.) Kt.    H A T Á R O Z A T 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, 

valamint a felelősök figyelmét felhívja a még le nem járt határidejű határozatok 

végrehajtásának határidőben történő teljesítésére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Borbély Lénárd polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Kasza Viktória irodavezető 
 

 11 igen 

   4 nem 

   4 tartózkodás   e l f o g a d v a 


