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

2011. március 9-én 16.00 órai 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, Közpark Nonprofit Kft., ASC Adószakértő Kft. 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: Kérem, hogy fáradjanak a terembe, elkezdenénk a testületi ülést. Kérem képviselő-
társaimat, hogy foglalják el helyüket. Kérném a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy a 
létszámellenőrzést ejtsük meg, és kapcsoljuk ki a készülékeket. Tehát most ki, kapcsolják ki a 
készülékeket képviselő-társaim, és megkérném a Tisztelt Vendégeket, hogy próbáljanak 
elcsendesedni, mert elkezdjük a testületi ülést. Még kérem képviselő-társaimat, hogy kapcsolják 
ki a készülékeket, hogy a jelenlét ellenőrzést meg tudjuk ejteni. Most kapcsoljuk be a 
készülékeket. Létszámellenőrzés következik. Megnézzük, határozatképes-e a testület. 
Határozatképesek vagyunk, elkezdjük a mai testületi ülést. Három napirendi pontot tárgyalnánk a 
mai napon, a költségvetést, a Sport Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződésünket, és 
Tóthné Szabó Éva képviselő asszony önálló képviselői indítványát. Kérdezem a Tisztelt Testületet, 
hogy van-e ehhez képest módosító javaslata? Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirend 
elfogadásáról. 
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H A T Á R O Z A T 
151/2011.(III.9.) Ökt. h. 
A képviselő-testület 2011. március 9-ei rendkívüli ülésén napirendre tűzi: 
Napirend: 
1.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.( )
 önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről 
2.) Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű társasággal kötendő támogatási szerződés 
3.) Tóthné Szabó Éva önálló képviselői indítványa 
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület elfogadta a mai ülés napirendjét. El is kezdjük az egyes 
napirenddel. 
 
 
A NAPIREND ELSŐ PONTJA 
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(   ) önkormányzati 
rendelete a 2011. évi költségvetésről 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
dr. Istvánfi Sándor 
jegyző 

 
Gajda Péter: Én szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, miután az elmúlt ülésen már viszonylag részletesen 
tárgyaltuk a költségvetést, és azóta is több alkalommal a frakciókkal egyeztetve megbeszéltük, hogy milyen 
javaslat kerül a képviselő-testület elé, úgyhogy én szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Kérdezem jegyző 
urat, hogy kíván-e? Nem. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelethez van-e 
kérdése? Hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom, kérem szavazzanak. 
 

6/2011. R E N D E L E T  
A képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
6/2011.(     ) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről. 
(A testület a rendeletet 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület elfogadta a kerület 2011. évi költségvetését. Mindenkinek, aki 
részt vett ebben a munkában, alpolgármester uraknak, képviselő-társaimnak és a polgármesteri hivatal 
valamennyi munkatársának, bizottsági elnök úrnak köszönöm, hogy részt vett ebben a nehéz munkában. 
 
 
A NAPIREND MÁSODIK PONTJA 
Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű társasággal kötendő támogatási szerződés 

Előadó: Ékes Gábor 
 alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem alpolgármester urat, Ékes Gábor alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése? Nincsen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e kérdése az anyaghoz? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. A határozati javaslatot az előterjesztés hátoldalán 
találhatják, kérem, szavazzanak. 
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H A T Á R O Z A T 

152/2011.(III.9.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő támogatási 
szerződés aláírásához a mellékelt tervezetben foglaltak szerint hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: a Kispesti Sport Nonprofit Kft. 
 cégnyilvántartásba történt 
 bejegyzését követő 3 napon belül 
Felelős: Gajda Péter 
 polgármester 

(A testület a határozatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület elfogadta a javaslatot. 
 
 
A NAPIREND HARMADIK PONTJA 
Tóthné Szabó Éva önálló képviselői indítványa 

Előadó: Tóthné Szabó Éva 
 képviselő 

 
Gajda Péter: Kérdezem Tóthné Szabó Éva képviselő asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincsen. 
Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés? Hozzászólás? Lezárom a vitát, a határozati javaslatot az 
előterjesztés hátoldalán találhatják, kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
153/2011.(III.9.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a kilenc önkormányzati intézmény jogi és gazdasági átvilágításáról szóló 
96/2011.(II.17.) Ökt. határozatát visszavonja. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot. Ezzel a mai munkánk végére 
értünk, azért a tisztesség kedvéért megkérdezem, hogy van-e bárkinek közérdekű bejelentése, vagy 
információja? Jövő hét csütörtökön találkozunk akkor a rendes testületi ülésen. Szerintem egész jól 
megszokjuk majd egymást, viszonylag sűrűn ismerkedünk. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát, 
további szép napot. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Gajda Péter   dr. Istvánfi Sándor 
                                       polgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 


