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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 

2011. március 30-án 8 óra 30 perces  kezdettel 
a polgármesteri hivatal nagytermében 
(Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) 

megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelen vannak: Bogó Józsefné, Ékes Gábor, Fekete László, Fekete Márk, Gajda Péter, Gerháth 
Csaba, Kránitz Krisztián, Lackner Csaba, Lazányi Ferenc, Lázár Tamás, dr. Lélfai Koppány, 
Marsalné Kovács Judit, Mihály András, Szathury Kolos, Szujkó Szilvia, Tóthné Szabó Éva, Vidra 
Zoltán, Vinczek György képviselők 
 
 
Állandó meghívottak közül jelen vannak: dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő, a GESZ, 
VAMÜSZ, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat képviselői, és a polgármesteri hivatal igazgatói, 
irodavezetői, főépítész 
 
 
Az ülés levezető elnöke:  Gajda Péter 

polgármester 
 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Istvánfi Sándor 

jegyző 
dr. Kovács Bence 
alpolgármester 
dr. Kiss Anna 
aljegyző 

 
Gajda Péter: Jó reggelt kívánok, ezen a gyönyörű tavaszi napon. Lehet, hogy most már össze 
kéne költöznünk. Nem? Olyan sokat találkozunk. Valami szép nagy házba. Jó. Kérem, hogy 
tartsuk meg a létszámellenőrzést. Kapcsolják ki képviselő-társaim készülékeiket. És most 
kapcsoljuk be, bár nem kapcsolta be mindenki ki-be. Nem baj. Működik nekem a számítógépem, 
kedves kolléganőnek. Ja igen, látom jó, tizenöt a tizennyolcból. Akkor határozatképesek vagyunk. 
Elkezdjük a mai ülést. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiküldött napirendhez  
képest van-e módosító javaslat? Igen. Gerháth Csaba képviselő úrnak adom meg a szót.   
Gerháth Csaba: Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
Polgármester Úr! Egy ügyrendi javaslatot szeretnék benyújtani, vagy beadni, vagy kérni; hogy a 
Gonzó Média Kft. által hozzám jött kérelmet szeretném napirendre, első napirendi pontra tűzni, és 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez ügyben ezt támogassa. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Hanyadik napirendi pontként javasolja képviselő úr?  
Gerháth Csaba: Első. 
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Gajda Péter: Indoklás? Miért ilyen sürgős miért kell a rendkívüli testületi-ülésre behozni? Merthogy az 
SZMSZ szerint azért ezt tudnunk kéne.  
Gerháth Csaba: Indoklást most nem kívánok mondani. Tegnap ezt,  
Gajda Péter: Igen.  
Gerháth Csaba: Igen. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter: Ja értem. Nem tudom, nem értettem, de nem baj. Előfordult ez már máskor is. Kérdezem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tudja a képviselő-testület egyáltalán, hogy miről van szó? Mert anyagot 
nem tudom, hogy láttak-e? Ki van ez az anyag osztva képviselő úr?  
Gerháth Csaba: Rögtön kiosztom ezt.  
Gajda Péter: Hát akkor tíz perc szüntet rendelek el, amíg képviselő úr megoldja ezt a problémát.  
 
S Z Ü N E T  
 
Gajda Péter: Folytatjuk az ülést. Kérem, hogy kapcsoljuk ki a készülékeket, jó most kapcsolják be 
képviselő-társaim a készülékeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Tóthné Szabó 
Éva képviselő asszony ügyrendben kíván hozzászólni. Megadom a szót. 
Tóthné Szabó Éva: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Lenne egy ügyrendi 
javaslatom, még pedig hogy az LMP által benyújtott előterjesztést az utolsó napirendként tárgyalja a 
képviselő-testület, a kilences napirendként. Köszönöm. 
Gajda Péter: Jó. Köszönöm szépen. Van-e további módosító javaslat? Nincsen. Akkor először erről fogunk 
szavazni, tehát az önálló képviselői indítványról utolsó napirendi pontként, kilencesként tárgyal a testület. 
Kérem, szavazzanak.  
 
 

H A T Á R O Z A T 
200/2011.(III.30.) Ökt. h. 
A képviselő-testület egyetért Tóthné Szabó Éva képviselő arra vonatkozó módosító javaslatával,  hogy Gerháth 
Csaba képviselői indítványát utolsó napirendként, 9. pontban tűzzék napirendre. 
(A testület a határozatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérdezem, hogy van-e más? Nem is kérdezem, mert hogy ezt már lezártuk. Az eredeti 
javaslatról, illetve ezzel a kiegészítéssel a napirendről szavazunk, kérem szavazzanak a napirend 
elfogadásáról.  
 
 

H A T Á R O Z A T 
201/2011.(III.30.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az elfogadott módosítással 2011. március 30-i rendkívüli ülésén napirendre tűzi: 
Napirend: 
1.) Önkormányzati intézményvezetők megbízása 
2.) Az Önkormányzat és a Kispesti Atlétikai Club Egyesület közötti megbízási-üzemeltetési szerződés 

megszüntetése 
3.) Kispesti Sport Nonprofit Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés 
4.) 1193 Budapest, Csokonai utca 3. „Közösségek és Civilek Háza” 
5.) Javaslat SZMSZ előkészítő munkacsoport létrehozására 
6.) U-19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány  alapító okiratának módosítása 
7.) Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása 
8.) Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
9.) Gerháth Csaba képviselői indítványa 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND ELSŐ PONTJA 
Önkormányzati intézményvezetők megbízása 

Előadó: Gajda Péter 
polgármester 
 

Gajda Péter: Nekem szóbeli kiegészítésem  nincsen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e 
kérdés? Hozzászólás? Nincsen. A vitát lezárom. A határozati javaslatok, van belőle nyolc, kívánja a testület, 
egyben szavazhatunk róla? Jó. Akkor kérem, szavazzanak egytől nyolcig.  
 

H A T Á R O Z A T 
202/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Curkánné Ambrus Katalin a Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezete (1191 Budapest, Ady Endre út 7.) intézményvezetőjének magasabb vezetői 
megbízása 2011. január 1-jétől kezdődő 2015.  december 31-ig tartó határozott idejű magasabb vezetői 
megbízássá alakul át, egyidejűleg a közalkalmazottat illetményének változatlanul hagyása mellett határozatlan 
időre a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét a 337 400 Ft alapbér és 60 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a – 
állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem szavazzanak a kettesről.  
 

H A T Á R O Z A T 
203/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zubor Attilának, a Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezete (1191 Budapest, Ady Endre út 7.) gazdasági vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. január 
1-jétől kezdődő 2015.  december 31-ig tartó határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg 
illetményének változatlanul hagyása mellett a közalkalmazottat határozatlan időre a legmagasabb iskolai 
végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét a 257 500 Ft alapbér és 40 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 200 %-a – állapítja 
meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem szavazzanak a hármasról. 
 

H A T Á R O Z A T 
204/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Balázs Piroskának a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat (1195 
Budapest, Táncsics u. 7.) intézményvezetőjének a magasabb vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. január 
1-jétől kezdődő 2014. december 31-ig tartó magasabb vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a 
közalkalmazottat illetményének változatlanul hagyása mellett határozatlan időre a legmagasabb iskolai végzettségének 
megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét a 335 600 Ft alapbér és 40 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 200 %-a – állapítja 
meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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Gajda Péter: Most kérem szavazzanak a négyesről. 
 

H A T Á R O Z A T 
205/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Székely Évának a Segítő  Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat (1195 
Budapest, Táncsics u. 7.) gazdasági vezetőjének vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. január 1-
jétől kezdődő 2015. december 31-ig tartó vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottat 
illetményének változatlanul hagyása mellett határozatlan időre a legmagasabb iskolai végzettségének 
megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét 260 000 Ft alapbér és 20 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 100 %-a 
– állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem szavazzanak az ötösről. 
 

H A T Á R O Z A T 
206/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Vighné Vincze Erzsébetnek a Kispesti Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ (1195 Budapest, Táncsics u. 7.) intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 
a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétől kezdődő 2015. december 31-ig tartó magasabb vezetői 
megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a közalkalmazottat illetményének változatlanul hagyása mellett 
határozatlan időre a legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét a 299 300 Ft alapbér és 50 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 250 %-
a – állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem szavazzanak a hatosról. 
 

H A T Á R O Z A T 
207/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Brinza Istvánnénak az Egyesített Bölcsődék (1195 Budapest, 
Eötvös u. 11.) intézményvezetőjének a magasabb vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. január 
1-jétől kezdődő 2015. december 31-ig tartó magasabb vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a 
közalkalmazottat illetményének változatlanul hagyása mellett határozatlan időre a legmagasabb iskolai 
végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét a 240 000 Ft alapbér és 40 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 200 %-
a – állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem szavazzanak a hetesről. 
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H A T Á R O Z A T 

208/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Babainé Boros Katalinnak a KMO Kispesti Művelődési Ház 
(1191 Budapest, Teleki u. 50.) gazdasági vezetőjének vezetői megbízása a törvény erejénél fogva 2011. 
január 1-jétől kezdődő 2015. december 31-ig tartó vezetői megbízássá alakul át, ezzel egyidejűleg a 
közalkalmazottat illetményének változatlanul hagyása mellett határozatlan időre a legmagasabb iskolai 
végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni. 
Illetményét 244 000 Ft alapbér és 30 000 Ft vezetői pótlékban – mely a közalkalmazotti pótlékalap 150 %-a 
– állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem szavazzanak a nyolcasról. 
 

H A T Á R O Z A T 
209/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Avramcsev Péternek a Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági 
igazgatójának kinevezése korábbi illetményének változatlanul hagyása mellett, az Mt. vezető állású 
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerinti 2011. január 1-jétől kezdődő 2015. december 31-ig tartó 
határozott idejű munkaviszonnyá alakul. 
Személyi alapbérét 600 000 Ft-ban állapítja meg. 
A kinevezés módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2011. április 10. 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND MÁSODIK PONTJA 
Az Önkormányzat és a Kispesti Atlétikai Club Egyesület közötti megbízási-üzemeltetési szerződés 
megszüntetése 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter:  Kérdezem Ékes Gábor alpolgármester urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztését? Nem kívánja. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Hozzászólás? Nincsen. Akkor a vitát lezárom, határozathozatal következik, a határozati 
javaslatot az előterjesztés hátoldalán találhatják képviselő-társaim. Kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
210/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Atlétikai Club Egyesülettel a 166906/88 hrsz-ú, természetben az 1194 
Budapest, Katona József u. 3. szám alatt található ingatlan tekintetében kötött megbízási-üzemeltetési 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a mellékelt tervezet szerint elfogadja, és felkéri a 
polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HARMADIK PONTJA 
Kispesti Sport Nonprofit Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter:  Kérdezem Ékes Gábor alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése az 
előterjesztéshez. Alpolgármester úr jelzi, hogy nincsen. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e 
hozzászóló? Vinczek György alpolgármester úr.  
Vinczek György: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés van inkább részemről, hogy nem a szerződéssel 
kapcsolatosan, hanem most hogy tulajdonképpen minden lehetőséget a Sport Kft-nek megadtunk már 
vagyon szempontból is, szerződés van a működtetéssel kapcsolatban is. Az a kérdésem, hogy ezen 
feltételek után mennyire biztosított, hogy a jelenleg működő szakosztályok működése hosszabb távon 
garantálható-e? Idén termesztésen az egyesületek a költségvetésben megkapták, vagy szerintem 
megkapták azt a feltételt, azt az anyagi támogatást amely ebben az évben rendben van a működésük, de a 
továbbiakban ez hogy garantálható? Mert én úgy emlékszem, hogy olyan írásos anyag nincs jelen 
pillanatban ahol mondjuk ez ki lett mondva, például egy sport koncepcióban, vagy valami más írásos 
anyagba, amelyen erről a testület állást foglalt volna. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, van-e további kérdés? Amennyiben nincsen, Gábor 
Te kívánsz válaszolni, vagy válaszoljak erre én? De, jó. Nyilván Te vagy az előterjesztő, majd gondolom 
akkor legfeljebb kiegészíted. Tehát amikor mi Ékes alpolgármesterrel elkezdtünk azon dolgozni, hogy 
valamilyen módon átalakítsuk a kerület sportéletét, nyilvánvalóan jobbító szándékkal, illetve az 
önkormányzati sporttelepek működtetését, üzemeltetését, elsődleges célként azt is meghatároztuk, hogy 
azoknak a jól működő szakosztályoknak  és sportegyesületeknek akik korábban, illetve az elmúlt időszakban 
illetve most is használják ezeket a sportpályákat, sportlétesítményeket, a továbbiakban is biztosítani 
kívánjuk a sportolási lehetőséget, illetve természetesen miután eddig is, például a Kispesti Atlétikai Club 
sportpályája, illetve az önkormányzati sporttelep egy nyitott sporttelep volt, azt gondolom, hogy abban 
nincs köztünk vita, hogy a jövőben is Kispestiek számára ingyenesen használható nyitott sporttelepként 
kívánjuk üzemeltetni a sportpályát. Én azt hiszem, hogy ebben nem volt köztünk vita, és nem gondolom, 
hogy másképp fog ez a jövőben is történni, magyarán az a szándék, hogy a Kispesti Atlétikai Clubnál 
dolgozó sportolók, működő sportegyesületek, szakosztályok a jövőben is megtalálják a helyüket ezen a 
sporttelepen, illetve gondolom hasonlóan a Zoltán utcánál is. Kérdezem alpolgármester urat, hogy kíván-e 
ehhez szólni, ha kíván akkor megadom a szót, ha nem akkor. Ékes alpolgármester úrnak megadom a szót. 
Ékes Gábor: Természetesen a cél nem csak az hogy az eddig ott működő szakosztályok tovább 
működhessenek, hanem akár bővüljön ez a kör. Tehát minél több sportszakosztály jöjjön létre, amellett, 
hogy újra közösségi használatban marad a sporttelep. Maga a terület továbbra is az önkormányzat 
tulajdonát képezi, tehát nagymértékben beleszólhat, hogy abba mi történik, csak a vagyonkezelés került át 
egy Kft., kezébe. Annyi lesz a változás, hogy az ott működő sportszakosztályoknak a vagyonkezelővel kell 
majd a különböző helységek, területek használatára szerződést kötni, ennyivel egészíteném csak ki amit 
polgármester úr mondott. Köszönöm.  
Gajda Péter: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e még kérdés? Hozzászólás? 
Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik, és lezárom a vitát. A határozati javaslatot az 
előterjesztés harmadik oldalán találhatják. Kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
211/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Sport Nonprofit Kft. (1194 Budapest, Katona József u. 3.), illetve a Budapest 
Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) közötti vagyonkezelési 
szerződés-tervezetet támogatja, felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 13 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND NEGYEDIK PONTJA 
1193 Budapest, Csokonai utca 3. „Közösségek és Civilek Háza” 

Előadó:   Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
 
Gajda Péter: Kérdezem alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen. Kérdezem a Tisztelt 
Testületet, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Gerháth úr kérdése van? Igen. Akkor 
kérdezem a testületet, hogy kérdése van-e valakinek? Nincs. Akkor a kérdéseket lezártuk, és Gerhárth 
Csaba  úrnak adom meg a szót. 
Gerháth Csaba: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Képviselő-testület! Az ötös határozati 
javaslati pontot úgy szeretném módosítani, felolvasom. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros XIX. kerület Önkormányzat tulajdonát képező 1193 Budapest, Csokonai utca 3. szám alatt található 
162700/7 helyrajzi számon nyilvántartott nettó 342 m2 alapterületű felépítmény helyiségeire civil 
szervezeteknek szóló pályázatot ír ki. Tehát az, hogy esetlegesen üresen maradt szöveget azt törölném, 
hogy a felépítmény esetlegesen üresen maradt helyiségeire civil szervezeteknek szóló pályázatot ír ki, az 
esetleges üres maradt szöveget törölném. Tehát tulajdonképpen azt szeretném, hogy az összes civil 
szervezet pályázatot nyújtson be, ne legyenek, 
Gajda Péter: Jó. Értem mit mond képviselő úr.  
Gerháth Csaba: Jó. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter: Kérdés, hogy ez az előző néggyel nem ellentétes-e, de majd alpolgármester úr megmondja.  
Ékes Gábor: Nem támogatnám ezt a módosítást, ugyanis a jelenleg ott működő civil szervezeteknek 
szerződésük van azokra a helységekre határozatlan idejű szerződések ezek, indokolás nélküli felmondás 
lenne. Ez az egész napirend arról szól, hogy az Ő szerződéseiket megpróbáljuk szabályossá tenni, tehát nem 
támogatnám éppen ezért a módosítást. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm. dr. Lélfai Koppány képviselő úrnak adom meg a szót. 
dr. Lélfai Koppány: Köszönöm szépen polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Két technikai jellegű 
mondatot szeretnék eszközölni, az anyag mellékletet képező megállapodásokon. Az egyik ami az 
önkormányzat és a vagyonkezelő műszaki szervezet között létrejövő megállapodás tervezet. Itt azt 
szeretném feltüntetni, hogy a VAMÜSZ-nek legyen egy jelzési kötelezettsége az önkormányzat felé, 
amennyiben a helységhasználók nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, ez 30 napot meghaladó 
fizetési késedelem esetén állna fenn. A másik javaslat pedig arra vonatkozna, hogy a VAMÜSZ számára az 
önkormányzat térítse meg az igénybe nem vett helységek után fizetendő közüzemi díjak arányos összegét, a 
VAMÜSZ-nek ne keletkezzen ezzel kapcsolatosan veszteség. A másik pedig, van még egy, az önkormányzat 
és a  használó között megtörtént tervezett használati megállapodásban szeretném rögzíteni, hogy a 
szerződés megszüntetése esetén konkrétan, tehát a közüzemi díj tartozást szeretném feltüntetni az indokolt 
esetek között, ebben az esetben az önkormányzat indokolással ugyan, de megszüntetheti a megállapodást, 
felmondhatja a megállapodást. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Alpolgármester úr?  
Ékes Gábor: A módosítást befogadom, de megkérdezném előtte Faller Lenke irodavezető asszonyt, hogy 
egyetért-e vele, illetve a VAMÜSZ igazgatóját, Horváth Zoltánt.  
Gajda Péter: Hevesen bólogatnak. 
Ékes Gábor: Bólogatnak. Akkor igen.  
Gajda Péter. Jó. Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e további hozzászólás, illetve 
javaslat a negyedik napirendi ponthoz? Nincsen. Akkor a vitát lezárom. Először a módosító javaslatról 
fogunk szavazni, Gerháth Csaba képviselő úr módosító javaslatáról, Ő az ötös pontot javasolta módosítani, 
az esetlegesen üresen maradt kitételt törölni az ötös határozati javaslatból. Kérem, erről szavazzanak. Most 
először az egyesről kérem, szavazzanak. 
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H A T Á R O Z A T 
212/2011.(III.30.) Ökt. h. 
A képviselő-testület Gerháth Csaba képviselő arra vonatkozó módosító javaslatát, hogy a 5. határozati 
javaslat az alábbiak szerint módosuljon: „A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Fővárosi XIX. 
kerület Önkormányzat tulajdonát képező, 1193 Budapest, Csokonai utca 3.szám alatt található, a 162700/7 
helyrajzi számon nyilvántartott nettó 342 m2 alapterületű felépítmény helyiségeire civil szervezeteknek szóló 
pályázatot ír ki” 3 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 8 tartózkodás mellett elvetette. 
 
Gajda Péter. Most kérem a kettesről hozzanak határozatot.   
 

H A T Á R O Z A T 
213/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzat tulajdonát képező, 1193 
Budapest, Csokonai utca 3. szám alatt található 162700/7 helyrajzi számon nyilvántartott, nettó 342 m2 
alapterületű felépítmény – amely az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonához tartozik – a 
Polgármesteri  Hivatal telephelyeként nyilvántartott „Közösségek és Civilek Háza” működtetését a 
befogadott módosítás szerinti megállapodás tervezet alapján, átadja a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnek 
(1192 Budapest, Ady Endre út 7., KSH jelzőszám: 15519188-7511-321-01, adószám: 15519188-2-43, 
számlaszám: 11784009-15519188). 
(A testület a határozatot 12 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter. Most kérem, a  hármasról szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
214/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Fővárosi XIX. kerület Önkormányzat tulajdonát képező, 
1193 Budapest, Csokonai utca 3.szám alatt található, a 162700/7 helyrajzi számon nyilvántartott nettó 342 
m2 alapterületű felépítményt a mellékelt alaprajz szerinti volt bérlőknek, illetve használóknak, határozatlan 
időre, ingyenesen használatukba adja oly módon, hogy a használók kötelesek a befogadott módosítás 
szerinti használati szerződést az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül megkötni. 
(A testület a határozatot 12 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter. Most kérem a négyesről hozzanak határozatot.   
 

H A T Á R O Z A T 
215/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a felépítmény használatára kötendő 
szerződések aláírására. 
(A testület a határozatot 12 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter. Csak nézem, hogy ja értem már. Ezek szerint bevétele lesz a FIDESZ frakciónak? Jól van. Az 
ötösről kérem, szavazzanak. Ötösről szavazunk, igen.  
 

H A T Á R O Z A T 
216/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Fővárosi XIX. kerület Önkormányzat tulajdonát képező, 
1193 Budapest, Csokonai utca 3. szám alatt található, a 162700/7 helyrajzi számon nyilvántartott nettó 342 
m2 alapterületű felépítmény jelenlegi bérlői, illetve használóival szemben, amennyiben a befogadott 
módosítás szerinti használati megállapodás tervezetet nem kívánják aláírni, valamint a helyiséget elhagyni, 
úgy a helyiség vagy helyiségek kiürítése tárgyában peres eljárást kezdeményez. 
(A testület a határozatot 12 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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Gajda Péter. Kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
217/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Fővárosi XIX. kerület Önkormányzat tulajdonát képező, 
1193 Budapest, Csokonai utca 3.szám alatt található, a 162700/7 helyrajzi számon nyilvántartott nettó 342 
m2 alapterületű felépítmény esetlegesen üresen maradt helyiségeire civil szervezeteknek szóló pályázatot ír 
ki. 
(A testület a határozatot 12 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
  
A NAPIREND ÖTÖDIK PONTJA 
Javaslat normatív  határozat előkészítő munkacsoport létrehozására 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez? Még 
nincsen. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy kérdése van-e? Amennyiben nincs, akkor dr. Kovács Bence 
alpolgármester úrnak adom meg a szót.  
dr. Kovács Bence: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Pár technikai jellegű 
módosító javaslatom lenne az előterjesztéshez. Az egyik, hogy az előterjesztés tárgya, az SZMSZ-ében 
normatív határozat lépne, tehát javaslat normatív határozat előkészítő munkacsoport létrehozására, hiszen 
az előterjesztésben szereplő jogszabály normatív határozati formát ír elő az SZMSZ-re. Az első határozati 
javaslathoz én azt kérném a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy egészítsük ki a munkacsoportot dr. Béja 
Julianna irodavezető asszonnyal. A kettes határozati  javaslatnál szintén az új SZMSZ szövegrész helyébe 
normatív határozat lépjen, és a harmadik határozati javaslatban is ugyan ezen változás lenne, tehát az új 
SZMSZ szövegrész helyében normatív határozat kifejezés lépjen. Köszönöm.  
Gajda Péter: Jó, mindegy. Csak valamit akartam kérdezni, de jó. Hát akár az előterjesztő be is fogadhatja 
ezt, nem? Ha befogadja akkor nem kell gondolom külön szavaznunk.  
Ékes Gábor: Befogadom. 
Gajda Péter: Jó. Köszönöm. Vinczek György alpolgármester úr, kérdés? Vagy hozzászólás?  
Vinczek György: Hozzászólás. 
Gajda Péter: Van-e kérdés? Akkor alpolgármester úr hozzászólása következik.  
Vinczek György: Tisztelt Képviselő-testület. Hát normális esetben így kellett volna kezdenünk egyébként. A 
véleményem, a saját véleményem mondom el. Egy SZMSZ előkészítő bizottságot hívunk össze, ahol most 
tulajdonképpen rendesen le lett vezetve az, hogy alakuljon egy kvalitásos bizottság, itt a képviselő-testületet 
alkotó pártok közül, legyen egy szakmai háttere, és először az SZMSZ-t rendezni és rögtön vele 
párhuzamosan a szükséges rendeleteket is módosítsuk. Nagy feladata lesz ennek a bizottságnak, merthogy 
csak 3 hónapja van arra vonatkozóan, hogy azt a temérdek rendeletet, ez nem egy két rendelet, hanem nem 
is, még az előterjesztő sem számolta össze, hogy hány rendeletet, mert nagyon sok. Tehát kevés idő lesz. 
Kevés idő lesz és ezt úgy kell elvégezni, egy új aljegyzőnek, akinek semmi helyismerete sincs, mert most 
kerül ide, és nincsenek tapasztalatai ilyen nagyságrendű munkával kapcsolatosan. Tehát én azt látom, hogy 
az irodának a hátterét nagyon keményen kell mögé tenni a bizottságnak, hogy ezeket az előkészítéseket a 
szakmai előkészítéseket besegítsen a normál napi munka mellett, és azt is el kell mondani, amivel teljesen 
egyetértek dr. Kovács Bencével, hogy a módosító javaslatok mindegyike jó, és helyén való. De az a 
kifejezés, hogy normatív alapon kell ezeket a jogszabályokat most felépíteni, azt akarja, hogy maga a 
rendeletalkotás is egy teljesen más eljárás szerint kell lebonyolítani, tehát az összes rendeletünket át kell 
teljesen írni. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy kicserélünk mondatokat, és ez elsősorban miután 
egy politikai akaratot már a testület kinyilvánított, többsége tehát az SZMSZ módosításban, gondolom én, 
hogy politikai akarat megvan, tehát tulajdonképpen ezeknek a politikai elképzeléseknek az egységesítése a 
rendeletben kialakított szabályozását kell megtenni. Elsősorban nem politikai kérdésnek tartom, hanem 
szakembereknek, jogászoknak egy komoly munkát, hogy ez egy koherens jogszabály hálózat legyen. Ezt 
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csak azért szerettem volna elmondani, mert a képviselők egy részénél is úgy látom, mikor hozzám 
kérdésekkel fordulnak, hogy nem nagyon vannak tisztába ezzel, hogy ez  mekkora munka. Nyilván a 
jogászok tudják, bár ilyet ők sem nagyon csináltak még, ilyen nagy horderejű dolgot. Én azt kívánom, hogy 
ezt a kellő határidőre ezt alkossák meg, és vegyék igénybe a hivatal szakmai segítségét. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter:  Köszönöm alpolgármester úr. dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak adom meg a szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen polgármester úr. Tisztelt Alpolgármester Úr. Köszönöm az aggódást, 
de én azt gondolom, hogy meg fogunk birkózni ezzel a feladattal, és ami ezt, ennek a munkacsoportnak a 
létrejöttét elsősorban indokolta, az a jogszabályi kötelezés amely az előterjesztésben is szerepel, tehát a 
jogalkotásról szóló 2010. évi 130-as törvény, amely normatív határozati formát ír elő, ezen rendeletünkre, 
úgyhogy elsősorban e miatt kell a jogszabályi kötelezés miatt létrehoznunk ezt a munkacsoportot. 
Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, hogy van-e további kérdés? Hozzászólás? Illetve 
csak hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Először kérem az egyesről, a módosítókkal együtt, 
tehát amit befogadott az előterjesztő azzal együtt szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
218/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület létrehozza az alábbi személyekből álló normatív határozatot előkészítő munkacsoportot: 
Elnök: dr. Kovács Bence alpolgármester 
Tagok: Tóthné Szabó Éva képviselő 
 Fekete László képviselő 
 Lázár Tamás képviselő 
 Gerháth Csaba képviselő 
 dr. J. Nagy Éva aljegyző 

dr. Béja  Júlianna jogi irodavezető 
Jegyzőkönyvezető: dr. Stegmajer Péter 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem szavazzanak a kettesre, szintén az említett módosításokkal együtt, a kettesről.  
 

H A T Á R O Z A T 
219/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület felkéri a munkacsoportot, hogy legkésőbb 2011. május 31. napjáig készítse el a 
normatív határozattal kapcsolatos javaslatát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, 
normatív határozati formában. 

Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: dr. Kovács Bence 
 alpolgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem a hármasról szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
220/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület felkéri a munkacsoportot, hogy vizsgálja felül a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzat képviselő-testületének rendeleteit és készítsen javaslatot azok esetleges módosítására. A 
felülvizsgálat szempontjai elsősorban a normatív határozat rendelkezéseinek, jogszabályi előírásoknak 
megfelelés, illetve képviselői, szakmai, irodai és intézményi javaslatok. 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: dr. Kovács Bence 
 alpolgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HATODIK PONTJA 
U-19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány  alapító okiratának módosítása 

Előadó: dr. Kovács Bence 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem előterjesztő alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Hozzászólás? Nincs. A 
vitát lezárom. Kérdezem, hogy egytől kilencig szavazhatunk-e egyben. Jó. Akkor határozathozatal 
következik, kérem szavazzanak képviselő-társaim egytől kilencig. 
 

H A T Á R O Z A T 
221/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Gajda Péter, Gombi Attila, Burány Sándor az U19, a Kispesti 
Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról lemondott. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a kettesről. 
 

H A T Á R O Z A T 
222/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány Alapító Okiratában a 
kuratórium tagjainak számára vonatkozó részt – a kuratóriumi ülések gyakori határozatképtelensége okán 
egy kisebb és operatívabb kuratórium felállítása céljából – az alábbiak szerint módosítja:  
„A közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve a 6 főből álló kuratórium.” 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a hármasról. 
 

H A T Á R O Z A T 
223/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány kuratóriuma tagjai 
sorából Szűcs Ernőt és Vidra Pétert 2011. március 30. napjával visszahívja. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a négyesről. 
 

H A T Á R O Z A T 
224/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány kuratóriumának 
tagjaivá választja 2011. március 30. napjától határozatlan időtartamra a következő személyeket: 
Rácz Tibor 1192 Budapest, Baross u. 33. 
Tóth András 1192 Budapest, Zoltán u. 67/1. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak az ötösről. 
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H A T Á R O Z A T 
225/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány Alapító Okiratának a 
kuratórium összetételére vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
„A kuratórium elnöke: 
dr. Bognár András 1221 Budapest, Vincellér u. 1. 
A kuratórium tagjai: 
Gács Pál  1126 Budapest, Kiss János u. 48/C. 
Horváth László 2151 Fót, Bacsó B. u. 12. 
Szalai László 1163 Budapest, Margit u. 50. 
Rácz Tibor 1192 Budapest, Baross u. 33. 
Tóth András 1192 Budapest, Zoltán u. 67/1.” 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a hatosról. 
 

H A T Á R O Z A T 
226/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány felügyelő 
bizottságának tagjait – Hanzély Mihályt, Novák Gábort, Gál Lászlót – 2011. március 30. napjától visszahívja. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a hetesről.  
 

H A T Á R O Z A T 
227/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány felügyelő szervének 
tagjaivá választja 2011. március 30. napjától határozatlan időtartamra a következő személyeket: 
dr. Kovács Bence 1192 Budapest, Újlaki u. 5. 
Kovács István 1195 Budapest, Zrínyi u. 5. I/5. 
Vitéz Tamás 1196 Budapest, Kisfaludy u.102. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem, most szavazzanak a nyolcasról.  
 

H A T Á R O Z A T 
228/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U19, a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány Alapító Okiratának a 
felügyelő szerv összetételére vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
„A felügyelő bizottság tagjai: 
dr. Kovács Bence 1192 Budapest, Újlaki u. 5. 
Kovács István 1195 Budapest, Zrínyi u. 5. I/5. 
Vitéz Tamás 1196 Budapest, Kisfaludy u.102.” 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
229/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HETEDIK PONTJA 
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: dr. Kovács Bence 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen. Kérdezem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor 
a vitát lezárom. Kérdezem a testületet, hogy egytől háromig, vagy egytől ötig, bocsánat tudunk-e egyben 
szavazni? Köszönöm, akkor ezt tegyük meg. Kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
230/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Potyondi István, Farkas-Földi Irma, Sütő András, Balla László a 
Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagságáról lemondott. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem most szavazzanak a kettesről. 
 

H A T Á R O Z A T 
231/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumának tagjaivá választja 2011. március 
30. napjától 2015. március 30.  napjáig terjedő határozott időtartamra a következő személyeket: 
dr. Pella László  1192 Budapest, Dobó Katica u. 58. 
Somogyi Lászlóné  1194 Budapest, Alpár u. 12. 
dr. Nagy István  1191 Budapest, Kisfaludy u. 18/A. III/11. 
Huczkáné Rózsa Eszter 1193 Budapest, Komjáti utca 30/A. 
Feyér Mátyás  1022 Budapest, Tapolcsányi utca 16. II. 3. 
Vass András  1195 Budapest, Jókai utca 24/A. 
Kardos Tibor  1191 Budapest, Toldy u. 13. IV/13. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem most szavazzanak a hármasról. 
 

H A T Á R O Z A T 
232/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának a kuratórium összetételére 
vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
„A kuratórium elnöke: 
dr. Pella László  1192 Budapest, Dobó Katica u. 58. 
A kuratórium tagjai: 
Somogyi Lászlóné  1194 Budapest, Alpár u. 12. 
dr. Nagy István  1191 Budapest, Kisfaludy u. 18/A. III/11. 
Huczkáné Rózsa Eszter 1193 Budapest, Komjáti utca 30/A. 
Feyér Mátyás  1022 Budapest, Tapolcsányi utca 16. II. 3. 
Vass András  1195 Budapest, Jókai utca 24/A. 
Kardos Tibor  1191 Budapest, Toldy u. 13. IV/13.” 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Kérem most szavazzanak a négyesről. 
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H A T Á R O Z A T 

233/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány Alapító Okiratának az alapítvány képviseletére 
vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 
„Az alapítvány bankszámla feletti rendelkezési jogosultság dr. Pella Lászlót, a kuratórium elnökét és dr. 
Nagy István kurátort együttesen illeti meg, akik az alapítóval sem munkaviszonyban, sem egyéb 
jogviszonyban nem állnak, a Khtv. 9. §-ában szabályozott összeférhetetlenségi okok velük szemben nem 
állnak fenn.” 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Kérem most szavazzanak az ötösről.  
 

H A T Á R O Z A T 
234/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND NYOLCADIK PONTJA 
Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: dr. Kovács Bence 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak, az előterjesztőnek megadom a szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm a szót. Egy kis kiegészítésem lenne, az előterjesztés ötös és hatos pontjához. 
A Kispesti Rászorultak Megsegítését Közalapítvány felügyelő szervének tagjai kiegészülnének. Fehér Tibor 
1191 Budapest, Sós utca 12. szám alatti lakossal és ugyan ezen személy bekerülne a hatos pontba is 
felügyelő szerv elnöke Lublóványi Ákos és a tagjai közé fölvételre kerülne Fehér Tibor 1191 Budapest, Sós 
utca 12. szám alatti lakossal. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdése 
van alpolgármester úr? Van-e kérdés? Nincs. Hozzászólás? Vinczek György alpolgármester úrnak adom 
meg a szót.  
Vinczek György: Tisztelt Képviselő-testület. Tulajdonképpen mind a három alapítványról szólhatnék, de 
most látszik, hogy ez a módosító indítvány is amit most elfogad nyilván a képviselő-testület. Civilhez 
kapcsolódnék, a civil fórumon amin volt alkalmam beszélni, kispesti civil szervezetek akik eljöttek, téma volt 
az alapítványok működése és joggal vetették szemünkre a civil szervezetek, az önkormányzat szemére, hogy 
miért nem társadalmasítjuk az alapítványainkat. És most is azt látom és persze nyilván én is meg fogom 
szavazni, hogy azért hosszabb távon tényleg számoljunk azzal, hogy ezekbe az alapítványokba, amelyet 
önkormányzat alapít, picit önkormányzat finanszíroz, éppen hogy életbe maradjanak, de rendkívül nagy 
melót kell csinálniuk. Elhivatott embereknek, szakembereknek, akik ezt a célt amit mi annak idején, vagy az 
elődeink kitűztek megvalósítsák. Én azt látom, hogy azt sem tudjuk, hogy kiket választottunk bele, mert arra 
sem volt lehetőség egyébként, hogy névszerint kik kerültek be, mert még egy néhányat ismerünk, mert ők 
az előző 10 évben, 15 évben, vagy a civil szervezeti munkában ismertté váltak, de a többségüket tényleg 
nem tudjuk, hogy ki. Tehát jó lenne ezeket a civilek felöl érkező véleményeket, hogy nyilván, hogy ez egy 
nem párt megbízatás, hogy egy alapítványba dolgozzanak, és nem pártfelügyelet alatt kell állítom, mert 
egyébként is a testület ezt a felügyeletet elvégzi így is úgy is, mert be kell számolniuk. Hanem próbáljuk 
meg egy picit társadalmasítani ezeket az alapítványainkat és olyan elhivatott embereket ide delegálni, akik 
értenek hozzá, akik szívesen csinálják,  ingyen társadalmi munkában, mert a civil létünk, mert az hogy a 
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politikát erősíti, a helyi közéletet a civil lét, így lehet majd erősíteni, hogy lehetőséget kínálunk és nem 
pártkatonákat küldünk ebbe az alapítványba, ezekbe az alapítványokba. Köszönöm szépen. Ez csak 
tanulságként mondtam.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen. dr. Kovács Bencéé az előterjesztőé a szó. Alpolgármester úr. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen. Kiegészíteném az előző hozzászólásomat azzal, hogy a negyedik 
pontban az alapító két tagú felügyelő szervet hoz létre, helyébe, hogy az alapító 3 tagú felügyelő szervet hoz 
létre, tehát ez még egy módosítás lenne hozzá. Köszönöm.  
Gajda Péter: Jó. Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e további 
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. Előterjesztő alpolgármester úr által elmondott 
módosításokkal együtt fogunk szavazni. Kérdezem a Tisztelt frakcióvezetőket, hogy egytől hétig 
szavazhatunk-e egyben? Jó. Akkor e szerint kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
235/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány Alapító Okiratában a kuratórium 
tagjainak számára vonatkozó részét – a kuratórium munkájának hatékonyabbá tétele érdekében – az 
alábbiak szerint módosítja: 
„A kuratórium létszáma 6 fő természetes személy.” 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem, a kettesről szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
236/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány kuratóriumának tagjaivá választja 
2011. március 30. napjától 2015. március 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a következő 
személyeket: 
Finta Zsolt  1195 Budapest, Zrínyi u. 17. III. 11. 
Somogyi Lászlóné  1194 Budapest, Alpár u.12. 
Szigetvári Györgyné 1191 Budapest, Kazinczy u. 9. IV. 8. 
Deákné Császár Gabriella 1196 Budapest, Árpád u. 119. 
Molnár András  1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 146. 
dr. Amberger Evelin 1192 Budapest, Dobó Katica u. 68/3. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem, a hármasról szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
237/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány Alapító Okiratának a kuratórium 
személyi összetételére vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
„A kuratórium elnöke: 
Finta Zsolt  1195 Budapest, Zrínyi u. 17. III. 11. 
A kuratórium tagjai: 
Somogyi Lászlóné  1194 Budapest, Alpár u.12. 
Szigetvári Györgyné 1191 Budapest, Kazinczy u. 9. IV. 8. 
Deákné Császár Gabriella 1196 Budapest, Árpád u. 119. 
Molnár András  1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 146. 
dr. Amberger Evelin 1192 Budapest, Dobó Katica u. 68/3.” 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most kérem, a négyesről szavazzanak. 
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H A T Á R O Z A T 

238/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány Alapító Okiratának a felügyelő 
szerv tagjainak számára vonatkozó részét – a felügyelő szerv munkájának hatékonyabbá tétele érdekében – 
az alábbiak szerint módosítja: 
„Az alapító 3 tagú felügyelő szervet hoz létre.” 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Most kérem, az ötösről szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
239/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány felügyelő szervének tagjaivá 
választja 2011. március 30. napjától 2015. március 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a következő 
személyeket: 
Lublóváry Ákos 1195 Budapest, Nagysándor József u. 60. 
Balázs László 1196 Budapest, Zrínyi u. 120. 
Fehér Tibor 1191 Budapest, Sós u. 12. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Most kérem, a hatosról szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
240/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány Alapító Okiratának a felügyelő 
szerv összetételére vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
„A felügyelő szerv elnöke: 
Lublóváry Ákos 1195 Budapest, Nagysándor József u. 60. 
A felügyelő szerv tagja: 
Balázs László 1196 Budapest, Zrínyi u. 120.” 
Fehér Tibor 1191 Budapest, Sós u. 12. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Most kérem, a hetesről szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
241/2011.(III.30) Ökt. h. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Most frakció kérésre 5 perc szünetet, vagy 3-at elrendelek. Köszönöm. 
 
 
S Z Ü N E T  
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Gajda Péter: Létszámellenőrzést kérnék. Szünet utáni létszámellenőrzést tartunk. Kérem a jelenlévő 
képviselők kapcsolják be a készülékeiket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképtelen, ezért 
berekesztem az ülést. Rendes testületi-ülésen folytatjuk. Köszönöm.  
 
A polgármester rövid szünet után határozatképtelenség miatt az ülést berekesztette. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Gajda Péter   dr. Istvánfi Sándor 
                                       polgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 


