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Gajda Péter: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megkérem a Tisztelt 
Képviselőket, Irodavezetőket, Vendégeinket, hogy csendesedjünk el, lassan elkezdjük a testületi 
ülést. Miután rendkívüli ülésről van szó, úgy tudom, hogy az ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
nem ülésezett. Tehát akkor még egyszer, sok szeretettel köszöntök mindenkit, tehát arról 
próbáltam tájékoztatni a Tisztelt Megjelenteket, hogy miután rendkívüli ülésről van szó, ezért az 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság nem tárgyalta a mai napirendet. A kiküldött napirendhez 
képest a következő módosító javaslataim vannak a mai ülésre. Egyes napirendi pontként 
tárgyalnánk javaslatom szerint a szociális és lakásügyi bizottság tagjának lemondását, és új tag 
megválasztását, ezt Tóthné Szabó Éva képviselő asszony, elnök asszony terjesztette elő. Ennek 
egyszerű technikai oka van, legyünk túl rajta gyorsan, a kollégának sem kell egész nap itt ülnie, ha 
nem szeretne, így aztán haladhatunk tovább az ügyekkel. Tízes napirendi pontként, illetve akkor ez 
egy b.) napirendi pont lenne, nem, tehát eredeti 8-ashoz javasolnék b.), c.) előterjesztést, ezek 
már az asztalon vannak, amely így hangozna: „VAMÜSZ behajthatatlan követeléseinek leírása”, 
illetve a „Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 
behajthatatlan követeléseinek leírása” előterjesztése kerülne c.) napirendi pontként. 
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Tehát akkor nyolc lenne akkor b.) és c.) napirendként, és ezt kiküldtük. Az eredeti az nyilván az a.) az az 
eredeti és ez az asztala került mind a kettő. Akkor a kilenceshez lenne egy b.) javaslat, „Jelzálogjog 
bejegyzéshez történő hozzájárulás a Bozsik Stadion ingatlanra” ez az anyag már korábban egyszer kikerült, 
és levettük, de miután most tárgyaljuk, akkor most ez nem kilences lesz, ez az új kilences, akkor mondjuk 
így, tehát ide vesszük kilencesnek, ide vennénk, és akkor a többi csúszik. Jó, tehát a Bozsik Stadion, és 
akkor innen csúszna a további, „Javaslat Budapest XIX., Fő u. 22.(161965 hrsz.) alatti Vigadó épületének 
hasznosítására” az a tízes, tehát egybe vesszük a vagyonos előterjesztéseket, a Hofherr 2. lenne a 
tizenegyes, Temesvár 117. alatt található üres helyiségcsoport használatba adása, ezzel gondolom majd 
lesz javaslat, és a sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos méltányossági eljárás ahogy az előbb említettem, az 
lesz a 9/a. Remélem, hogy ez így világos? Ha nem világos, akkor majd útközben mondom, illetve jegyző 
asszonnyal próbáljuk mondani. Az a lényeg, hogy amiket elmondtam, azok lennének újak, ezek asztalon 
vannak, illetve a 15-ös, amely az Egészségügyi Intézet stratégiájáról szól, és Mihály András elnök úr jelezte, 
hogy ezt végül nem tárgyalta meg a bizottság, ezért ezt ma nem tárgyalnánk. Jól értettem elnök úr? Jó, 
tehát ez lekerülne. Tehát az eredeti 15-ös, én a 14-est szerettem volna, de azt mondták, hogy azt nem kell, 
az maradhat. Pedig azzal spóroltunk volna igazán sokat. Tehát az eredeti 15-öst vennénk le napirendről, ez 
az Egészségügyi Intézet stratégiája, 2011-2015. és az is lehet, hogy januárban nem is kell majd 
tárgyalnunk, mert az élet úgy hozza, hogy nem lesz vele dolgunk. Még egyszer mondom, tessék? Az marad, 
az egy félreértés volt. Tehát az eredeti 14-es az marad. Tehát még egyszer megpróbálom akkor elmondani. 
A 8-ashoz VAMÜSZ behajthatatlan, Családsegítő behajthatatlan jön hozzá. A 9/a. Sportcélú ingatlanokkal 
kapcsolatos méltányossági eljárás, 9/b. Jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulás a Bozsik Stadion 
ingatlanra, 10-es VIGADÓ hasznosítás, 11-es Hofherr Albert 2. ingatlanértékesítés, 12-es Temesvár 117. 
helyiségcsoport bérbeadása, használatba adása, és azt hiszem, mindent elmondtam, és elsőként az egyes 
napirendi pontként kezdenénk a szociális és lakásügyi bizottság tagja lemondásának tudomásulvételével és 
új tag megválasztásával. Ugye most akkor mindent végig mondtam? Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, 
hogy a kiküldött és elmondott napirendhez képest van-e hozzászólás? Lazányi Ferenc képviselő úrnak, 
elnök úrnak adom meg a szót. 
Lazányi Ferenc: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Én a 12-es napirendi ponthoz szeretnék 
javaslatot hozzáfűzni, ez a Kispest Kertvárosi Közösségi Egyesület kérelme. Polgármester úr az előterjesztő 
és az ügyben javaslom, hogy vegyük le napirendről ezt a napirendi pontot, mert a 2011. november 23-án 
jegyezték be ezt az egyesületet, és tudomásom szerint névhasználati kérelmet a testülethez nem nyújtott be 
ez az egyesület. Természetesen minden egyesületet támogatunk, de tartsuk be az SZMSZ-ünket, úgyhogy 
én kérem, javaslom polgármester úrnak, hogy a 12-es napirendi pontot vegyük le a testületi ülés anyagáról. 
Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Jó, akkor erről majd szavaz a képviselő-testület. Nyilván van összefüggés a két dolog között, 
én azért támogatnám, hogy tárgyaljunk erről a kérelemről, de nyilván a képviselő-testület el tudja ezt 
dönteni. Szeretném megkérdezni Halász Géza urat, hogy van most beadva névhasználati kérelme?  
Halász Géza: A hozzászóló nem mikrofonba beszél, nem érthető. 
Gajda Péter: Jó, köszönöm, tehát nézem is, Önöket akkor így be is jegyezte ezen a néven a bíróság, ugye? 
Az valóban itt van a november 30-án kelt levelükben szó szerint, hogy „másrészt szeretnék, hogy 
engedélyezzék egyesületünk nevében a Kispest szó használatát, hiszen egyesületünk kiemelt célja, hogy az 
itt lakókban előmozdítsa lakóhelyük szeretetét, a jó értelembe vett lokálpatriotizmus erősítését”. Tehát nem 
tudom, hogy van nekünk erre külön formanyomtatványunk, ha jól emlékszem, amelyben kérni kell a név 
használatot, de ha nincs, akkor tulajdonképpen ezt tekinthettük volna, vagy tekinthette volna a hivatal 
kérelemnek is. Tehát nem Önök mulasztottak. Ennyit szerettem volna jelezni az előterjesztés levételével 
kapcsolatban, hogy nem azok mulasztottak, akik ezt a kérelmet előterjesztették. Úgyhogy akár tárgyalhatjuk 
is a kettőt egyben. De ha nem majd nyilván a képviselő-testület eldönti, hogy szeretne ebben a formában 
ezzel a civil szervezettel packázni, vagy sem. Én nem kívánok, még egyszer mondom, tehát hogyha 
lehetséges azt javaslom a testületnek, hogy ma tárgyalja az anyagot. Mihály András képviselő úrnak, 
napirendhez. 
Mihály András: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A 14-es az eredeti meghívóban szereplő 14-
es napirendi pont, „Javaslat a Kispesti Egészségügyi Intézet átmeneti likviditási problémáinak megoldására” 
kérném, hogy ne tárgyalja a képviselő-testület, mert a bizottság tagjai nem tudják, hogy miről van szó, nem 
tárgyaltuk a napirendet. Köszönöm. 
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Gajda Péter: Akkor erről külön szavazunk. Jó, és nincs az Egészségügyi Intézettől jelen senki. Jó, ettől 
fogunk szavazni. Tehát akkor két dologról szavunk, mielőtt az egész napirendi pontot, a mai napirendi 
pontokat elfogadjuk. Egyrészt az eredeti, az nem tudom hányas volt, de a módosítóban 12-esként szerepel a 
Temesvár utca 117. szám alatti helyiségcsoport használatba adásáról azt javasolja a FIDESZ frakció, hogy 
ezt ne tárgyaljuk ma. Kérem, erről szavazzanak. Tehát aki igennel szavaz, az a levételre szavaz. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
970/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a „Budapest XIX., Temesvár u .117. szám alatt 
található üres helyiségcsoport használatba adása” című előterjesztést ne tárgyalják. 
(A testület a határozatot 10 szavazattal, 7 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület ezt a napirendi pontot levette. Tehát ezt most akkor nem 
fogjuk tárgyalni. Én arra kérem a kollégáimat, hogy a következő, illetve a jegyző asszonytól, hogy a 
következő testületi ülésre úgy hozzuk be, hogy akkor először a névhasználati kérelmet tárgyalja a testület és 
akkor utána meg tudjuk tárgyalni ezt a kérdést is, remélhetőleg egy nap, ha nem, akkor majd esetleg 
februárban. Jó. Akkor másik javaslata Mihály András képviselő úrnak pedig az volt, hogy az eredeti 14-est, 
tehát az Egészségügyi Intézet átmeneti likviditási problémáiról szóló javaslatot vegyük le, aki ezt támogatja, 
kérem, szavazzon.  
 
 

H A T Á R O Z A T 
971/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a kiküldött meghívó 14. pontjában szereplő „Javaslat a 
Kispesti Egészségügyi Intézet átmeneti likviditási problémáinak megoldására” című előterjesztést vegyék le 
napirendről. 
(A testület a határozatot 10 szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: A képviselő-testület ezt a javaslatot levette. Csak mondom, hogy a helyzet drámai lesz, mert 
nem fognak tudni januárban bért fizetni az orvosoknak, de képviselő úr majd közli velük, mondjuk nem 
szeretném ezt a témát elviccelni, de ha esetleg főigazgató úr kérte, akkor rendben van, mert legalább akkor 
nem fog nekünk pénzünkbe kerülni az, hogy a kormányzat nem tudja finanszírozni az intézetet. Jó. A 15-öst 
meg én javasoltam levenni, miután elnök úr kérte, arról nem kérek külön szavazást, még így az elején 
megtehetem. És akkor ha nincs más módosító javaslat akkor most az egészről, tehát az előbb elmondott 
módosításokkal együtt a kiküldött anyagokkal együtt kérem, szavazzanak a mai napirendről. Ügyrend. 
Mihály András képviselő úrnak ügyrendben megadom a szót. 
Mihály András: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Azért kértem szót, mert a 14-es napirendi 
pontot javasoltam, hogy a képviselő-testület tárgyalja, de úgy látom hogy a polgármester úrnak van 
információja ezzel kapcsolatban, és ugye az a kérésem, mielőtt a képviselő-testület dönt a napirend 
végleges elfogadásáról, hogy akkor azt legyen szíves közölni a képviselő-testülettel mert amit a 
polgármester úr mond, hogy az egészségügyi intézmény azért nem fog tudni fizetni, ez számunkra 
ismeretlen információ. Úgyhogy azt javaslom, hogy a napirend végleges elfogadása előtt a polgármester úr 
tájékoztassa a képviselő-testületet ennek indokáról. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Elnök Úr! Én minden olyan információt, 
amit igazgató főorvos úr kért, hogy osszak meg a képviselő-testülettel, ezt az előterjesztésben jeleztem is, 
és azt gondolom, hogy nehéz drámaibban fogalmazni, mint az előterjesztésből kiderül, és ennek tudatában, 
tehát az előterjesztés szövegének tudatában döntött erről a képviselő-testület. Hát ennél többet én most 
nem tudok ehhez hozzátenni. Jó, tehát szavazás következik a teljes napirendi sorról az előbb 
elmondottakkal. Kérem, szavazzanak. 
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H A T Á R O Z A T 

972/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az elfogadott határozatok és az elhangzott módosító javaslatok alapján 
2011. december 19-ei rendkívüli ülésén napirendre tűzi: 
Napirend: 
1.) Javaslat a szociális és lakásügyi bizottság tagjának lemondására, új tag választására 
2.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések 

(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó) 
3.) Gazdasági vezetők áthelyezése 

(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható) 
4.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 

önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

5.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének … /2011.(…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

6.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 
20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

7.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól 

8.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátására 

9/a.) Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat behajthatatlan követeléseinek leírása 
   b.) VAMÜSZ behajthatatlan követeléseinek leírása 
   c.) Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 

behajthatatlan követeléseinek leírása 
10/a.) Sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos méltányossági eljárás 
     b.) Jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulás a Bozsik Stadion ingatlanra 
11.) Javaslat Budapest XIX., Fő u. 22.(161965 hrsz.) alatti Vigadó épületének hasznosítására 
12.) Budapest XIX., Hofherr A. u. 2. szám alatti (168204 hrsz-ú) ingatlan értékesítése 
13.) Pályázat benyújtása a KMOP-4.5.2-11 „Szociális alapellátások és Gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” című európai uniós pályázati felhívásra 
14.) Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján 
15.) Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi ellenőrzésekről 

szóló tájékoztató 
16.) A KÖZPARK Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés 
17.) Oktatási intézmények 2012. évi vezetői pályázatainak feltételei 
18.) Gyógypedagógiai asszisztensi álláshely engedélyezése 
19.) Alapítványi pályázat elszámolásának elbírálása 
20.) Beszámoló az U-19 Közalapítvány 2010. évi működéséről 
21.) Javaslat a civil szervezetek támogatására 2012. évre kiírandó „Pályázati Felhívásra” 
22.) Javaslat a képviselő-testület 2012. évi munkatervére 
23.) Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről 
24.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
25.) Képviselői kérdések 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, elfogadta a képviselő-testület a mai ülés napirendjét. És akkor majd megkérem 
jegyző asszonyt, hogy mindig figyelmeztessen, ha rosszul mondom esetleg a sort, mert megmondom 
őszintén én is kicsit össze vagyok keveredve most. 
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A NAPIREND ELSŐ PONTJA 
Javaslat a szociális és lakásügyi bizottság tagjának lemondására, új tag választására 

Előadó: Tóthné Szabó Éva 
 a szociális és lakásügyi bizottság 

elnöke 
 

Gajda Péter: Kérdezem előterjesztő elnök asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Jelzi számomra, hogy 
nincsen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaghoz? Nincsen. 
Akkor a vitát lezárom, két határozati javaslat van, az elsőben hatályon kívül helyezzük az eredeti döntésünket 
a bizottság eredeti felállásáról, a másodikban pedig új tagot választunk. Kérem, először ... tessék? Igen, 
igen. Természetesen, hogy tudjon dolgozni le kell hogy tegye az esküt rögtön. Remélem itt is van a kolléga. 
Tehát először az elsőről kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
973/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület dr. Wáczek Frigyes 2011. december 13. napjával történő lemondását a szociális és 
lakásügyi bizottság tagságáról tudomásul veszi és 802/2010.(XII.16.) Ökt. sz. határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a képviselő-testület elfogadta az első határozati javaslatot. Most kérem a kettesről 
szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
974/2011.(XIII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület Vass Andrást a szociális és lakásügyi bizottság tagjának megválasztja. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: A kettest is elfogadta a képviselő-testület. Most akkor megkérném, nem tudom hogy Vass 
András úr bent van-e a teremben? Igen, akkor megkérném, hogy fáradjon ide elém, és a képviselő-testület 
előtt esküt kell tennie. Megkérem a Tisztelt Testületet és a Vendégeket is, hogy álljanak fel. Arra kérném 
majd, hogy az eskü szövegét legyen kedves utánam mondani, az „Én” után természetesen a saját nevét, az 
„Én” és az „esküszöm” közé.  
 
„Én Vass András, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Budapest főváros XIX. kerület Kispest fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.  
(A megválasztott bizottsági tag meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Gajda Péter: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok Önnek a munkához, és gratulálok a megválasztásához. 
Köszönöm, akkor áttérünk a második napirendi pontra, amely szociális ügyekben keletkezett 
fellebbezésekről szól, természetesen miután egyedi szociális ügyeket tárgyalunk, zárt ülésen kénytelen a 
testület döntést hozni, kérem a Vendégeket és a kevésbé illetékeseket, hogy legyenek szívesek, kedvesek 
elhagyni az üléstermet.  
 
 
A napirend 2-3. pontjai zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
 
Gajda Péter: Nyílt az ülés. Tehát megvárjuk, míg az ülés nyíltságát biztosítjuk. 
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A NAPIREND NEGYEDIK PONTJA 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Nekem nincs szóbeli kiegészítésem, nem tudom, jegyző asszonynak van-e? Kérdezem a 
Tisztelt Testületet, Szathury Kolos képviselő úr ügyrendben kíván hozzászólni, megadom a szót képviselő 
úrnak. 
Szathury Kolos: Köszönöm a szót polgármester úr. A FIDESZ frakció szeretne kérni 5 perc szünetet. 
Gajda Péter: Akkor 5 perc szünet elrendelését javaslom. 
 
 
S Z Ü N E T 
 
 
Gajda Péter: Négyes napirendi ponttal folytatjuk. Jó, kérdezem a Tisztelt Testületet, illetve jegyző asszonyt, 
hogy van-e szóbeli kiegészítése? Van-e a testületnek kérdése a költségvetés módosításához. Akkor először 
megadom a szót Kránitz Krisztiánnak a szakbizottság elnökének. 
Kránitz Krisztián: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság megtárgyalta a 
rendelet, költségvetési rendelet módosításról szóló rendeletet, és azt 3 igen, és 4 tartózkodás mellett nem 
fogadta el. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy itt több tétellel sem értettek egyet a FIDESZ képviselői, 
és külső bizottsági tagjai. Egy módosító javaslatuk is volt, hogy például a tartalék helyett a Kispest Őrség 
megmaradt keretéből legyen finanszírozva különböző feladatok. Ezt a bizottság nem támogatta, utána 
szavazásra tettem fel az egész rendelethez fűződő határozati javaslatot, és így az nem lett támogatva. 
Úgyhogy csak ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy azóta ez tisztázásra került, és én azt 
kérném, hogy támogassa a Tisztelt Képviselő-testület a rendelet módosítását. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen elnök úr. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés? Képviselő 
asszony kérdezni szeretne? Megadom a szót Marsalné Kovács Judit képviselő asszonynak. 
Marsalné Kovács Judit: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
Polgármester Úr! Kérdéssel szeretnék fordulni a polgármester úrhoz, ezzel a napirenddel kapcsolatban. 
Ugye mint a bizottság elnöke is elmondta, viták voltak a bizottságban a költségvetés módosításával 
kapcsolatban. Azért, hogy mindannyian, azok a képviselők is, akik a bizottságnak nem tagjai, szeretnénk 
tisztán látni ebben az ügyben, mert különösen egy olyan tétellel kapcsolatban kérném a kérdésemre a 
választ, amelyik a GESZ intézményfinanszírozás előirányzatát 7 millió forinttal megemelné az iskolai 
járőrszolgálat ellátása miatt. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy milyen cég kapta meg ezt a megbízást, 
nevesítve a céget, hány fővel, és mikor, és hol végezték ezt a járőrszolgálat tevékenységet? Szeretném azt is 
megtudni, hogy milyen pályázat alapján kapta meg ez a cég a megbízást? Szeretném azt is megtudni, hogy 
ki lett-e már fizetve ez a bizonyos összeg, az a 7 millió forint a járőrszolgálat ellenében? Kérném szépen az 
aláírt szerződést, a teljesítési igazolást. Kérném a polgármester urat, hogy ezekre a kérdésekre adandó 
választ írásban legyen szíves nekem megküldeni. Köszönöm.  
Gajda Péter: Jó. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Nincsen. Hozzászólás? Az sincsen. 
Akkor határozathozatal következik. Természetesen ezeket az anyagokat képviselő asszony meg fogja kapni. 
Majd megkérem a jegyző asszonyt, illetve a GESZ igazgatóját, hogy szedjük össze ezeket a 
dokumentumokat. Köszönöm szépen, és akkor majd a megfelelő határidőn belül juttassuk el képviselő 
asszonyhoz. Akkor szavazzunk a  rendelet módosításáról. Kérem, szavazzanak képviselő-társaim. 
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47/2011. R E N D E L E T  

A képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
47/2011.(     ) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011.(III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
(A testület a rendeletet 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Vinczek alpolgármester úr gépét kikapcsolom engedelmükkel, mert egy civil szervezet 
rendezvényén van, mely 20. születésnapját ünnepli és pont a mai napra esett. Én a Vinczek úrét kapcsoltam 
ki! Enyém is ki van kapcsolva? Azt meg még nem kapcsoltam be. A jegyzőkönyv kedvéért én is igennel 
szavaztam. 
 
 
A NAPIREND ÖTÖDIKI PONTJA 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Nekem nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdezem jegyző asszonyt, hogy van-e? Nincs neki se. 
Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés? Hozzászólás?  Nincsen. Akkor a vitát lezárom, 
határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak.  
 

48/2011. R E N D E L E T  
A képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
48/2011.(     ) önkormányzati rendeletét a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról. 
(A testület a rendeletet 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND HATODIK PONTJA 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 
20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Elkövettem egy hibát, mert Vinczek alpolgármester úr szeretett volna hozzászólni ehhez a 
napirendhez, de miután nincs itt, ezért nem fog tudni hozzászólni, úgyhogy majd a hozzászólását csatolni 
fogjuk a jegyzőkönyvhöz. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy az ötös napirendi ponthoz van-e kérdés? 
Hozzászólás?  Nekem nincs szóbeli kiegészítésem. Tehát ebből a kiküldött anyag az érvényes. A másodszor 
kiküldött arról fogunk szavazni. Jó, ha nincs hozzászólás, akkor szavazunk a rendelet módosításáról. 
Kérem, szavazzanak. 
 

49/2011. R E N D E L E T  
A képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
49/2011.(     ) önkormányzati rendeletét a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 
20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
(A testület a rendeletet 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HETEDIK PONTJA 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Nekem nincs szóbeli kiegészítésem, kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés? Hozzászólás?  
Nincs. Akkor szavazunk. Kérem, szavazzanak. 
 

50/2011. R E N D E L E T  
A képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 
50/2011.(     ) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól. 
(A testület a rendeletet 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND NYOLCADIK PONTJA 
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére és elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátására 

Előadó: dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
 
Gajda Péter: Jegyző asszonyt kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Megadom a szót jegyző 
asszonynak. 
dr. J. Nagy Éva: Köszönöm szépen. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem maga a 
rendeletnek az elfogadása, hanem a szövegének a jóváhagyása, ugyanis a társadalmi, érdekképviseleti 
szervek véleményét be kell szerezni a lakástörvény előírásai alapján, úgyhogy amit kvázi társadalmi vitára 
bocsátunk, annak a szövegtervezetnek jóváhagyását kérjük most a képviselő-testülettől. Köszönöm. 
Gajda Péter: Jó, köszönöm szépen. Ennek tudatában kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1006/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi vitára alkalmasnak ítéli 
meg, egyetért azzal, hogy a bérlők és bér beadók kerületünkben működő érdekképviseleti szervezetének 
véleményét 2012. január 30-ai határidővel megkérjük. A testület egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet az 
önkormányzat honlapján is kerüljön közzétételre.  
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Nem, most nem volt rossz. Nem minden esetben szeretnék szavazni ugyanis, és amikor nem 
szeretnék bizonyos okokból, akkor kikapcsolom a gépemet. Elmondhattam volna, hogy miért nem akarok 
szavazni sem a vagyonrendeletről, sem a lakásrendelet előkészítéséről, de nem akartam most ezzel untatni 
a képviselő-testületet, hanem inkább nem szavaztam, tehát jó a gépem. Köszönöm szépen azért a 
figyelmeztetést. 
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A NAPIREND KILENCEDIK PONTJA 
a.) Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat behajthatatlan követeléseinek leírása 

Előadó: Vinczek György 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Ennek előterjesztője Vinczek alpolgármester úr, de miután nincs ezért majd én jegyzem 
helyette. Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor lezárom a 
vitát, határozathozatal következik. A határozati javaslat az előterjesztés hátoldalán található. Kérem, 
szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1007/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 42 445 Ft összegű behajthatatlan 
követelésének leírását engedélyezi. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
b.) VAMÜSZ behajthatatlan követeléseinek leírása 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Következő, hasonló tartalmú csak a VAMÜSZ esetében. Ékes alpolgármester úrnak van szóbeli 
kiegészítése? Nincsen. Kérdezem a testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor a vitát 
lezárom, határozathozatal következik. A határozati javaslatot az előterjesztés hátoldalán találhatják. Kérem, 
szavazzanak képviselő-társaim. 
 

H A T Á R O Z A T 
1008/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület jóváhagyja a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 13 635 757 Ft összegű behajthatatlannak 
minősített követelései leírását és a nyilvántartásból való kivezetését. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: dr. Kovács István 
 igazgató 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
c.) Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 

behajthatatlan követeléseinek leírása 
Előadó: Vinczek György 

alpolgármester 
 
Gajda Péter: Áttérünk a következő alpontra, amely a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthona behajthatatlan követeléseinek leírásáról szól. Kérdezem a Tisztelt Testületet, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik. 
A határozati javaslatot az előterjesztés hátoldalán találhatják. Kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1009/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti 
Otthona 128 985 Ft behajthatatlan követelésének leírását engedélyezi. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND TIZEDIK PONTJA 
a.) Sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos méltányossági eljárás 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem előterjesztő társamat Ékes Gábor alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli 
kiegészítése az előterjesztéshez? Nincsen. Nekem sincs. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-
e hozzászólás, kérdés? Nincs. Amennyiben nincs, akkor lezárom a vitát. A határozati javaslatot az 
előterjesztés hátoldalán találhatják, amely az anyag elfogadásáról szól. Kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1010/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos méltányossági eljárás szabályairól szóló 
határozatot a melléklet szerint elfogadja. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
b.) Jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulás a Bozsik Stadion ingatlanra 

Előadók: Gajda Péter 
polgármester 
Szathury Kolos 
képviselő 

 
Gajda Péter: Még egyszer szeretném elmondani, hogy itt a Magyar Államnak engedjük a bejegyzést ebben 
az esetben, tehát a jelzálogjog bejegyzés a Magyar Állam javára történik, így azt gondolom, hogy az a 
veszély, amely esetleg, vagy kétely amely esetleg a stadion megterheléséről és elidegenítéséről szól nem áll 
fent, illetve természetesen az előterjesztés szerint ez a  határidő meg is hosszabbodik. Kérdezem Szathury 
Kolos képviselő-társamat társelőterjesztőként kíván-e hozzászólni az anyaghoz? Kérdezem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy kíván-e kérdezni, hozzászólni az előterjesztéshez? Nem. Akkor a vitát lezárom. A 
határozati javaslatot az előterjesztés  hátoldalán találhatják, pontosabban negyedik oldalán. Kérem, erről 
szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1011/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
Az Önkormányzat, mint az ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja, az MFA 2009 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, Puskás F. u. 1., cg.: 01-09-935175, 
adószám: 12455524-2-43, képv.: Szabó Dávid ügyvezető) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest 
XIX. kerületi 168207 hrsz-ú, 7.0111 ha alapterületű, kivett, sporttelep megjelölésű ingatlan fejlesztéséhez a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ában meghatározott 
adókedvezmény Magyar Futball Akadémia Alapítvány általi igénybevétele érdekében, ennek mértékéig a 
Magyar Állam javára a jogszabályban meghatározott időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre. 
Az Önkormányzat, mint Átruházó továbbá a 2010. március 30. napján kelt „sportcélú ingatlan ingyenes 
tulajdonba adásáról hozzájárulás alapján” tárgyú szerződésben rögzített, az MFA 2009 Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, mint Átvevőt terhelő, sportcélú hasznosításra vonatkozó kötelezettség 
időtartamának, valamint az ennek biztosítékául szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom időtartamának a 
szerződés megkötésétől számított 30 évre történő módosításához hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatosan kötendő megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2012. január 15. 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND TIZENEGYEDIK PONTJA 
Javaslat Budapest XIX., Fő u. 22.(161965 hrsz.) alatti Vigadó épületének hasznosítására 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem Ékes alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Kérdezem a 
Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Az sincs. A határozati javaslatot az előterjesztés 
harmadik oldalán találhatják, a vitát lezárom, kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
1012/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest, XIX, Fő u. 22. (161965 hrsz.) sz. alatti ingatlanra kössön az 
Önkormányzat vagyonkezelői szerződést a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft-vel (1195 Budapest, 
Városház tér 18-20.). 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat és készíttesse elő a 
vagyonkezelési szerződést, melyről a testület dönteni tud. 

Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND TIZENKETTEDIK PONTJA 
Budapest XIX., Hofherr A. u. 2. szám alatti (168204 hrsz-ú) ingatlan értékesítése 

Előadó: Ékes Gábor 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem Ékes Gábor alpolgármester urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Kérdezem 
a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor a vitát lezárom, a határozati javaslatot az 
előterjesztés harmadik oldalán találhatják. Kérem, szavazzanak erről. 
 

H A T Á R O Z A T 
1013/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy – a mellékelt Pályázat  Hirdetmény szerint – nyílt, licitálásos pályázaton 
értékesíti a Budapest, XIX., Hofherr A. u. 2. szám alatti, 168204 hrsz-ú felépítményes ingatlant. A licitálás 
kiinduló áraként 64 500 000 Ft-ot, azaz Hatvannégymillió-ötszázezer forintot határoz meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására, eredményes pályázat esetén a 
licitálás győztesével kötendő adásvételi szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

Határidő: 2012. január 10. 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND TIZENHARMADIK PONTJA 
Pályázat benyújtása a KMOP-4.5.2-11 „Szociális alapellátások és Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” című európai uniós pályázati felhívásra 

Előadó: dr. Kovács Bence 
alpolgármester 

 
Gajda Péter: Magyarán, ha jól látom, bölcsőde fejlesztéséhez nyújtunk be pályázatot, de most erről 
mindjárt lehet, hogy többet is megtudunk dr. Kovács Bence alpolgármester úrtól. Megadom a szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden annyival egészíteném ki az előterjesztésemet, 
hogy a várospolitikai és városüzemeltetési bizottság, illetőleg a tulajdonosi bizottság is tárgyalta, és mind a 
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két bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést, úgyhogy kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
támogassák. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen alpolgármester úr .Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom, határozathozatal következik. A határozati javaslatot 
az előterjesztés harmadik oldalán találhatják. Kérem, szavazzanak. Tehát a Csillagfény Bölcsőde 
kapacitásbővítése címmel nyújtunk be pályázatot, reméljük, hogy sikeres pályázat lesz. 
 

H A T Á R O Z A T 
1014/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület támogatja, hogy 2012. január 9-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett 
KMOP-4.5.2-11 kódszámú „Szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című felhívásra „A Csillagfény Bölcsőde kapacitásbővítése” címmel kerüljön benyújtásra 
pályázat. 
A maximum 150 millió Ft-os támogatáshoz a képviselő-testület támogatja a szükséges maximum 
16 660 000 Ft-os önrész biztosítását a 2011. évi költségvetés Pályázati önrész sor terhére. 

Határidő: 2012. január 9. 
Felelős: dr. Kovács Bence 
 alpolgármester 

(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND TIZENNEGYEDIK PONTJA 
Aljegyzői munkakör betöltése pályázat útján 

Előadó: dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Kérdezem jegyző asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Kérdezem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás? dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak adom meg a 
szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen a szót. Nekem egy módosító javaslatom lenne, mégpedig a harmadik 
számú határozati javaslathoz. A pályázatok értékelésével kapcsolatban létrehozott előkészítő bizottság 
tagjait én javasolom, hogy egészítsük ki Tóthné Szabó Éva frakcióvezető asszonnyal. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm.  Lázár Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
Lázár Tamás: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Nem nagyon értem ezt az 
előterjesztést, mert nem gondolom, hogy szükség van egy újabb aljegyzői munkakör betöltésére, amikor 
mostanában, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen és előtte is már arról beszéltünk, hogy milyen nehéz 
évet zárunk, és a következő év se lesz jobb, akkor nem nagyon értem, hogy van egy szorgalmas jegyző 
asszonyunk, egy még szorgalmasabb aljegyző asszonyunk, akkor mi az oka, hogy még egy ilyen posztot 
létrehozunk? Itt a kérdésemet nem is a jegyző asszonynak teszem fel, mert úgy gondolom, hogy csak 
aláírta ezt a beterjesztést, de nem az ő fejéből pattant ki. A kérdésem arra irányulna, hogy mi az oka ennek? 
Lehet, hogy kicsit demagóg leszek, de ebből a pénzből éves szinten közmunkásokat akár 10 főt is tudnánk 
egész évben alkalmazni, három vagy négy főállású munkahelyet is tudunk teremteni, és úgy gondolom, 
hogy az egymillió munkahelyhez ez is szükséges lenne, nem tudom hogy fog ez összejönni, hogyha inkább 
egy állást hozunk létre, ami felesleges teljes mértékben. Úgyhogy szeretném, hogyha a frakcióvezetők most 
szólnának hozzá, és ugyanezt kérem az alpolgármesterektől is és polgármester úr is mondja el a 
véleményét, hogy miért van erre szükség. Köszönöm szépen a szót. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Én szívesen válaszolok erre a kérdésre, mert nekem az volt a 
tapasztalatom az elmúlt időszakban, hogy annak ellenére, ahogy erről már több helyen is beszéltem, ebben 
az évben elég kevés projektet tudtunk megindítani, ennek ellenére a feladatok, és főleg azok a feladatok, 
amelyek a jogi területen keletkeztek az önkormányzatnál, ezek sajnos nemhogy csökkentek, hanem 
felszaporodtak. Azt látjuk ma, hogy a jogi irodának egyre több a dolga, folyamatos létszámhiánnyal 
küszködünk, és azt is látjuk, ez azt gondolom, hogy hát érdemes erről beszélni, hogy azok a kollégák, akik a 
házban jogászként dolgoznak, bizony nem a jogász társadalom legmagasabb fizetésével dolgoznak, illetve 
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végzik a feladatukat itt Kispesten. Látni kell, hogy és persze sajnos ez igaz a többi köztisztviselőre és 
közalkalmazottra, vezető köztisztviselőre is, hogy viszonylag alacsony bérért nagyon nehezen találni 
magasan kvalifikált munkatársat. Akik jelenleg dolgoznak nálunk minden elismerésem és minden 
tiszteletem az övék azért, hogy ezért a, hát hogy fogalmazzak finoman, hogy ne bántsak meg senkit, 
viszonylag szolid bérezésért egy nagyon felelősségteljes munkát vállalnak. Zárójelben jegyzem meg, hogy 
nagyon bízom abban, hogy a pályázat eredményeként nem kell bővítenünk majd a Kispesti Önkormányzat 
vezető köztisztviselői állományát. És ezzel nem szeretném azért persze előrevetíteni a döntést, de nagyon 
bízok benne, hogy olyan személyt fogunk tudni választani, akit már ismerünk és aki tapasztalatokkal 
rendelkezik már a Kispesti Önkormányzatnál. Egyébként nem fog ez olyan vészesen sokba kerülni a Kispesti 
Önkormányzatnak. Pláne abban az esetben, amikor tudjuk, hogy sokan fogják elhagyni majd az 
önkormányzatot. Nem az önkormányzat miatt, hanem azért, mert feladatok kerülnek el az önkormányzattól 
az államhoz. dr. J. Nagy Éva  jegyző asszonynak adom meg a szót. Elnézést, ha előbb válaszoltam, mint 
kellett volna. 
dr. J. Nagy Éva: Nem, semmi nem történt, csak azt szerettem volna mondani képviselő úrnak, hogy 
jelenleg az SZMSZ-ünk azt tartalmazza, hogy két aljegyzőt nevez ki a képviselő-testület, tehát ennek a 
jogszabálynak való eleget tétel miatt is került ez kiírásra. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen jegyző asszony. dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak adom meg a szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen. Képviselő úr! Én meg tudom erősíteni polgármester úr szavait, én 
mint a jogi ügyeket felügyelő alpolgármester szakmailag abszolút indokoltnak tartom ennek a munkakörnek 
a betöltését. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm alpolgármester úr. Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e még kérdése, 
hozzászólása az előterjesztéshez? Lázár Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
Lázár Tamás: Köszönöm  a szót polgármester úr. Hát nem volt elég kielégítő és úgy gondolom, hogy nem 
volt teljesen őszinte a válasz. Azért nem kis összegről van szó, ez 8 millió forint éves szinten, hogyha úgy 
nézzük, és hogyha az a probléma, hogy a jogi osztályon kevés ember van, akkor lehet, hogy oda ebből fel 
lehetett volna venni akár két embert, vagy akár meg lehetett volna emelni az ott dolgozóknak a bérét. Ez 
teljesen felesleges, eddig se volt itt bevett szokás! Valamiért most úgy gondolom, mert egyedül maradtam, 
hogy ez egy háttéralkunak a hozadéka, itt már elhangzott zárt ülésen, hogy legyünk őszinték, épp 
polgármester úr mondta, de itt úgy néz ki, hogy akkor az őszinteség csak egy bizonyos fokig terjed. Meg 
így ez hiteltelen. Én úgy gondolom hogyha ezt megszavazzuk, akkor azt a hitelünket veszítjük el, és pont az 
amiért az emberek kezdenek eltávolodni a politikától, hogy nem azt képviseljük, amiért ide küldtek minket, 
hanem egyéb háttéralkuk mentén mozgunk, és ez számomra elfogadhatatlan. Köszönöm a szót. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Csak röviden akkor ehhez a megjegyzéshez. Hát nem én voltam az az 
ember, aki testületi ülésen elővettem egy önéletrajzot, és arra kértem a testületet, hogy valakit nevezzünk ki, 
vagy mentsünk fel azonnali hatállyal, és egy másikat meg azonnali hatállyal nevezzünk ki úgy, hogy nem is 
ismerjük. Tehát én azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy tisztességesebb eljárás, mint az, ami annak idején 
megtörtént. Tiszteletben tartom egyébként a véleményét, nyilván a képviselő-testület el fogja tudni dönteni. 
Köszönöm szépen. Fekete László képviselő úrnak adom meg a szót.  
Fekete László: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Eljátszhatunk a gondolattal, hogy mivel 
konvertálni ezt az összeget ami az aljegyző, leendő aljegyző éves fizetése, de én azt gondolom, hogy nem ez 
a megfelelő megoldása a dolognak. Azért, hogyha azt vizsgáljuk, Kispest egy 60 ezres lélekszámú település. 
Sok városunk nem éri el ezt a lélekszámot. Én azt gondolom, hogy ez nem luxus, hanem a kerületi lakosság 
érdekeit szolgálja, hogy megfelelőképpen lehessen intézni az ügyeit és zökkenőmentesen működjön az 
önkormányzat, illetve az összes olyan szervezet, ami az önkormányzat irányítása alatt van. Én nem 
gondolnám, hogy ezen kellene spórolnunk, én megfelelőnek találom ennek az elfogadását, és támogatom 
is. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak adom meg a szót. 
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden, az új SZMSZ elfogadása, amely előírja a két 
aljegyző alkalmazását, én úgy emlékszem hogy Lázár Tamás képviselő úr is támogatta, úgyhogy 
gyakorlatilag akkor hitet tett emellett a két aljegyzős megoldás mellett, most nem tudom mi a hirtelen 
pálfordulásnak az oka, de hát gondolom magyarázatot kapunk rá. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Akkor Lázár képviselő úrnak megadom a szót, egy kérdés volt, és akkor ez 
a második hozzászólása. 
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Lázár Tamás: Azért reagálok, mert meg lettem szólítva. Persze, biztos megszavaztam, jegyzőkönyvben meg 
lehet nézni, ilyen mélységébe nem néztem meg. De itt nem erről van szó. Tehát itt megint nem a 
problémáról beszélünk, nem a felvetésről beszélünk, megint demagógok vagyunk, hogy ez benne van. 
Persze, valamiért be lett téve, valami terv volt ezzel. Én csak ezt kifogásolom, hogy ez megint nem azt a célt 
szolgálja, hogy itt több munkahelyet teremtsünk, amit elmondtam, nem szeretném ezt húzni, teljesen 
feleslegesnek tartom, mert eddig se volt. Eddig se volt, de úgy látom, most teljes az összezárás. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Tóthné Szabó Éva képviselő asszonynak adom meg a szót. 
Tóthné Szabó Éva: Köszönöm a szót polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Az előbb elhangzott egy 
olyan mondat, hogy a politikát belekevertük a jegyzői kinevezésbe. A jegyzőnek nincs köze a politikához, a 
jegyző kimondottan az önkormányzat törvényes  működéséért a felelős, és politikához nincs köze. 
Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e további kérdése, 
hozzászólása? Amennyiben nincs akkor a vitát lezárom. A határozati javaslatokat az előterjesztés negyedik 
oldalán olvashatják. Én gondolom, nem tudom, jegyző asszony befogadja ezt a javaslatot, mert akkor nem 
szavazunk külön a módosító javaslatáról alpolgármester úrnak, hanem előterjesztő jegyző asszony 
befogadja ezt a pluszt, és ennek tudatában fog a testület határozni a bíráló bizottságról. Kérem először az 
egyes határozati javaslatról szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1015/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a határozat 1. számú mellékletét képező 
tartalommal a pályázati kiírást elfogadja, és pályázatot ír ki Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata második aljegyzői tisztségének betöltésére. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Támogatta a testület. Most kérem a kettesről szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1016/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás jogszabályok által előírt közzétételéről a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak honlapján, valamint a helyben 
szokásos módon gondoskodjon. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Ezt is elfogadta testület. Most kérem a hármasról szavazzanak azzal a kiegészítéssel, amelyet 
Kovács Bence alpolgármester úr megtett. 
 

H A T Á R O Z A T 
1017/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a befogadott módosító javaslattal a pályázatok értékelésére előkészítő bizottságot hoz 
létre, melynek 
elnöke: Gajda Péter polgármester 
tagjai. dr. J. Nagy Éva jegyző 
 dr. Kovács Bence alpolgármester 
 Vinczek György alpolgármester 
 Tóthné Szabó Éva képviselő 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
Gajda Péter: Ezt is elfogadta a képviselő-testület. Köszönöm szépen. 
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A NAPIREND TIZENÖTÖDIK PONTJA 
Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi ellenőrzésekről szóló 
tájékoztató 

Előadó: dr. J. Nagy Éva 
jegyző 

 
Gajda Péter: Kérdezem jegyző asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Nincs. Kérdezem a testületet, 
hogy van-e? Nincs, akkor határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak az előterjesztés hatodik oldalán 
van a határozati javaslat.  
 

H A T Á R O Z A T 
1018/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Kispest közbiztonságáért és a köztisztaság fenntartása érdekében tartott havi 
ellenőrzésekről szóló tájékoztatót elfogadja.  
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
 
A NAPIREND TIZENHATODIK PONTJA 
A KÖZPARK Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés 

Előadó: Lackner Csaba 
 tagi képviselő 

 
Gajda Péter: Kérdezem Lackner Csaba képviselő urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Megadom a szót. 
Lackner Csaba: Van, köszönöm polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Igazából én annyit szerettem 
volna csak mondani, hogy ez a megállapodási szerződés elviekben már az év első felében aláíródott, csak a 
testület nem tárgyalta, úgyhogy hát most úgy néz ki, hogy év végén azért sikerült ezt aláírni, úgyhogy 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a támogatási szerződést. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Bogó Józsefné képviselő asszony kérdezni szeretne, vagy hozzászólni? 
Kérdés, megadom a szót képviselő asszonynak. 
Bogó Józsefné: Köszönöm a szót polgármester úr. Én, csak mint a felügyelő bizottság tagja szeretném 
kérdezni, hogy miért nem történt meg ennek az aláírása, és igazából akkor idáig milyen alapon folyósította 
az önkormányzat a havi összeget a KÖZPARK Kft. részére? Köszönöm.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Aláírás volt? Szerintem írásban fogunk válaszolni, mert tanácstalanul 
nézünk egymásra, úgyhogy írásbeli választ fog kapni képviselő asszony 30 napon belül. Én gyanítom, hogy 
az átadás-átvétel környékén lehetett valami probléma, hogy feledékenység ami miatt ez elmaradhatott, 
ahogy az előbb is beszéltünk róla, hogy milyen hirtelenséggel kellett vezetőt váltani, lehet, hogy ez a „petit 
malheur” becsúszott emiatt, nem tudom. Ezt nyilván majd megnézzük, hogy mi alapján, és hogyan alakult 
így a helyzet. Köszönöm. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik. 
Határozati javaslatot az előterjesztés második oldalán találhatják. Kérem, szavazzanak.  
 
 

H A T Á R O Z A T 
1019/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18-
20.) és a KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. (1192 Budapest, Bercsényi u. 
18.) között kötendő támogatási szerződést elfogadja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2011. december 23. 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND TIZENHETEDIK PONTJA 
Oktatási intézmények 2012. évi vezetői pályázatainak feltételei 

Előadó: Mihály András 
a KOSIE bizottság elnöke 

 
 
Gajda Péter: Kérdezem Mihály András elnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Megadom a szót elnök 
úrnak. 
Mihály András: Köszönöm szépen. Mint az előterjesztésben látni, három intézményünk vezetőinek a 
tevékenysége lejárt, és ezért pályázatot kell kiírnia az önkormányzatnak. Ez egy iskolánkat érinti és kettő 
óvodánkat. Kérem az előterjesztés támogatást. Köszönöm. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen elnök úr. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e szóbeli 
kiegészítés, vagyis kérdés? Hozzászólás? Nincs. Akkor határozathozatal következik. Először kérem, az 
elsőről szavazzanak. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
1020/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a közoktatási intézmények 2011/2012-es tanévben lejáró vezetői megbízásokra szóló 
pályázatok kiírásakor a jogszabályban előírt feltételeken túl egyéb feltételt nem határoz meg.  
(A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, most a másodikról kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1021/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az Arany Óvoda (Arany J. u. 15-17.) intézményvezetői álláshelyére szóló megbízást 5 
évre adja. 
(A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, most a harmadikról kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1022/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Napraforgó Óvoda (Karinthy u. 6.) intézményvezetői álláshelyére szóló megbízást 5 
évre adja. 
(A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
Gajda Péter: Köszönöm, a negyedikről is kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1023/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az Eötvös József Általános Iskola (Eötvös u. 13.) igazgatói álláshelyére szóló megbízást 
5 évre adja. 
(A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
 
 



17 

 
A NAPIREND TIZENNYOLCADIK PONTJA 
Gyógypedagógiai asszisztensi álláshely engedélyezése 

Előadó: Mihály András 
a KOSIE bizottság elnöke 

 
Gajda Péter: Mihály András elnök úrnak adom meg a szót, ha van szóbeli kiegészítése.  
Mihály András: Köszönöm szépen. Kérném a határozati javaslat támogatását. Köszönöm, egy törvényi 
előírásnak teszünk eleget. 
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, van-e kérdés, hozzászólás? 
Nincsen. Akkor határozathozatal következik. A határozati javaslatot az előterjesztés hátoldalán találhatják, 
kérem, szavazzanak. 
 

H A T Á R O Z A T 
1024/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a Bolyai János Általános Iskola technikai álláshelyei számának 1 fő gyógypedagógiai 
asszisztenssel való növelését jóváhagyja. 

Határidő: 2012. január 1. 
Felelős: polgármester 

(A testület a határozatot 14 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND TIZENKILENCEDIK PONTJA 
Alapítványi pályázat elszámolásának elbírálása 

Előadó: Mihály András 
a KOSIE bizottság elnöke 

 
Gajda Péter: Elnök úr, van-e szóbeli kiegészítése? Megadom a szót.  
Mihály András: Köszönöm szépen. Kiegészítésül csak szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét a 
bizottság határozataira. A beszámolóban a bizottság állásfoglalása szerint javaslatot tesz a képviselő-
testületnek, hogy vizsgálja felül az alapítvány támogatásának feltételeit, illetőleg nézze meg, hogy 
szükséges-e az alapítvány működtetése? 
Gajda Péter: Még a tizenhetesnél tartunk képviselő úr. Tehát nem az U-19-et tárgyaljuk most ugye? Hanem 
az előzőt.  
Mihály András: Bocsánat. Akkor én azt rosszul sorszámoztam be, elnézést.  
Gajda Péter: Elnézést, ha én mondtam rosszul, tehát még az alapítványi pályázat elszámolásának 
elbírálásáról szóló javaslat. 
Mihály András: Köszönöm szépen. Kérném a képviselő-testület támogassa a határozati javaslatot, hiszen a 
bizottság az csak javaslatot tesz az alapítvány vonatkozásában. A képviselő-testületnek a kompetenciája a 
döntés. Köszönöm szépen.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, ehhez a napirendhez van-e 
hozzászólás? Amennyiben nincs akkor határozathozatal következik. Határozati javaslat pedig az 
előterjesztés második, hátoldalán található, kérem szavazzanak.  
 
 

H A T Á R O Z A T 
1025/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület 2011. évre a nyári táborozás támogatására jóváhagyott 9,5 millió Ft-os keretből a „DIXI 
Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért” Alapítvány (1196 Budapest, Batthyány u. 162.) Dég nyári 
tábor részére 115 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HUSZADIK PONTJA 
Beszámoló az U-19 Közalapítvány 2010. évi működéséről 

Előadó: Mihály András 
a KOSIE bizottság elnöke 

 
Gajda Péter: Akkor most elmondhatja elnök úr.  
Mihály András: Köszönöm szépen. Csak szeretném megerősíteni, hogy a képviselő-testület tagjai 
figyelmébe szeretném a bizottság határozati javaslatát ajánlani, hogy vizsgálja felül a képviselő-testület, 
hogy szükséges-e az alapítvány működtetése, mert a beszámolóban az elnök jelezte, hogy nem működik és 
gyakorlatilag nem is tudták a beszámolót a megfelelő időpontban elkészíteni, nem üléseztek. A pénz nem 
rajtuk keresztül mozog, és azt mondta, hogy okafogyottá válik az alapítvány működtetése. Köszönöm 
szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm elnök úr. dr. Kovács Bence alpolgármester úrnak adom meg a szót.  
dr. Kovács Bence: Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. A jogi irodával karöltve fel fogjuk mérni, vagy 
most már folyamatban van az összes alapítvány, közalapítvány felmérése, hogy egyáltalán hogyan 
működnek. Nagyon sok alapítványnál tapasztaltuk, hogy évek óta nem volt semmiféle ülésük, tehát 
egyszerűen nincs működés egy sor alapítványnál. Úgyhogy ezeket a jövő év elején felmérjük, és 
megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy amelyik alapítványnál szükséges a megszüntetést fogjuk 
javasolni, ahol pedig működnek, akkor a működést fogjuk tovább támogatni. Köszönöm.  
Gajda Péter: Köszönöm szépen alpolgármester úr. Kérdezem Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés? 
Hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor határozathozatal következik. A határozati javaslatot az előterjesztés 
második oldalán, hátoldalán találhatják. Kérem, szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
1026/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület az U-19 Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány 2010. évi működéséről 
szóló beszámolóját és a közhasznúsági jelentést elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a Közalapítvány 
további működéséről – szakemberek bevonásával – készítsen tervet a jövő évi költségvetés elfogadásáig. 
(A testület a határozatot 15 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND HUSZONEGYEDIK PONTJA 
Javaslat a civil szervezetek támogatására 2012. évre kiírandó „Pályázati Felhívásra” 

Előadó: Mihály András 
a KOSIE bizottság elnöke 

 
Gajda Péter: Kérdezem elnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Megadom a szót Mihály András elnök 
úrnak.  
Mihály András: Köszönöm szépen. Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztés támogatását azzal, 
hogy a határozati javaslatot támogassa. A bizottság egyhangúlag támogatta a civil szervezetek pályázati 
kiírását. Köszönöm szépen. 
Gajda Péter: Köszönöm elnök úr. Kérdezem a Tisztelt Testületet, van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs. Akkor  
határozathozatal következik. Határozati javaslat pedig az előterjesztés harmadik oldalán található. Kérem, 
szavazzanak.  
 

H A T Á R O Z A T 
1027/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület elfogadja a civil szervezetek támogatására 2012. évben meghirdetésre kerülő Pályázati 
Felhívást és annak részét képező Adatlapot és Támogatási Szerződést. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
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A NAPIREND HUSZONKETTEDIK PONTJA 
Javaslat a képviselő-testület 2012. évi munkatervére 

Előadó: Gajda Péter 
polgármester 

 
Gajda Péter: Nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdezem a testültet, hogy van-e kérdés? Hozzászólás? Nincs. 
Akkor kérem szavazzanak a munkatervről. Határozati javaslatot az előterjesztés második oldalán találhatják. 
 

H A T Á R O Z A T 
1028/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület elfogadja a 2012. évre vonatkozó munkatervét. 
(A testület a határozatot 16 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND HUSZONHARMADIK PONTJA 
Tájékoztató a két testületi ülés között  történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Gajda Péter 
polgármester 

 
Gajda Péter: Nekem szóbeli kiegészítésem nincsen. Kérdezem a testületet, hogy van-e a tájékoztatóval 
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, akkor a napirendet lezárom, határozathozatal következik. Kérem 
szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról. 
 

H A T Á R O Z A T 
1029/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND HUSZONNEGYEDIK PONTJA 
Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Gajda Péter 
polgármester 

 
Gajda Péter: Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor 
szavazunk. Kérem, szavazzanak a jelentés elfogadásáról.  
 

H A T Á R O Z A T 
1030/2011.(XII.19.) Ökt. h. 
A képviselő-testület a 834/2011.(X.20.), 835/2011.(X.20.), 875/2011.(X.20.), 878/2011.(X.20.), 
949/2011.(XI.24.), 955/2011.(XI.24.), 956/2011.(XI.24.), 957/2011.(XI.24.), 958/2011.(XI.24.), 
960/2011.(XI.24.), 961/2011.(XI.24.), 962/2011.(XI.24.), 963/2011.(XI.24.), 964/2011.(XI.24.), és a 
967/2011.(XI.24.), Ökt. számú határozatokról szóló jelentést elfogadta. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.) 
 
 
A NAPIREND HUSZONÖTÖDIK PONTJA 
Képviselői kérdések 
 
Gajda Péter: Kérdezem a Tisztelt Testületet, hogy van-e bárkinek bármilyen kérdése? Illetve közérdekű 
bejelentése esetleg? Mihály András képviselő úrnak adom meg a szót.  
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Mihály András: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt ülésen is kérdeztem, ugye nyilván 
a testület számára ismerős, hogy csatornafektetés történt a Fadrusz utca, illetve a Katona József utca 
nyomvonalán, és ott valamilyen oknál fogva megszakadt a beruházás. Most a kérdésem az, hogy a 
beruházás az ténylegesen megszakadt, vagy felfüggesztésre került? Vagy mi történik ezután? Mert hogy 
látom, hogy le is vonult a befektető erről a területről, úgyhogy szeretném, ha választ kapnék erre a 
kérdésre, hogy mikor lesz a folytatása? De amennyiben, … 
Gajda Péter: Mondom, képviselő úr, ha kívánja, csak van még másik kérdés is?  
Mihály András: Nem. Köszönöm szépen. Nincs. 
Gajda Péter: Jó. Akkor megpróbálom közérthetően, és ha nem jól mondom, akkor majd megkérem 
Elekesné Ihász Ibolya irodavezető asszonyt, hogy egészítse ki a válaszomat. Ez egy fővárosi beruházás, 
tehát igazából nem nekem kéne válaszolnom, hanem mondjuk Tarlós főpolgármester úrnak, de miután 
nincsen itt, ezért én válaszolok helyette, vagy a nevében, vagy nem is tudom hogy mondjam, hogy érthető 
legyen. Egy olyan jogvita akadályozza a beruházás folytatását, amely a főváros, illetve a legjobb tudomásom 
szerint a Peugeot Sárkány nevű cég, illetve autókereskedés, illetve nem ez a nevük, de a Peugeot Sárkány 
autókereskedés között zajlik. Jelesül a beruházót, illetve a beruházó képviselőit, jelen esetben a kivitelezőket 
egy olyan területre nem engedi be a cég, amelynek a használata, és a tulajdonjoga, bár szerintem ez utóbbi 
nem, de vitatott. Ezért nem tudnak a kivitelezők erre az ominózus területre felvonulni, és ezért nem 
folytatódott ez a beruházás. Én azt gondolom, hogy egyébként egy érvényes építési engedélynek pláne, ha 
ilyen közcélú beruházásról van szó, a fővárosnak kutya kötelessége lenne érvényt szerezni, akár karhatalom 
igénybevételével is. Ez legjobb tudomásom szerint a legutóbbi időkig nem történt meg. Bízom benne, hogy 
ez a jogvita békés módon, de le fog zárulni. Ha nem, akkor pedig abban bízom, hogy rendőrség érvényt fog 
szerezni annak a lehetőségnek, hogy itt a beruházó, illetve a kivitelező ezt a közcélú beruházást  meg tudja 
valósítani. Kérdezem Ibolyát, hogy precízen? Jó. Köszönöm szépen. Tehát ez a jelenlegi helyzet, ennél 
többet most nem tudunk mondani. Ha más kérdés nincs, tessék? Jó, hát ez kiosztásra került. Ha más 
kérdés nincs, akkor én köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját. Kellemes, áldott karácsonyt 
kívánok és boldog új évet a kispestieknek is, valamennyi tévénézőnek, a polgármesteri hivatal 
munkatársainak is, de mindenki tudja, hogy mára nem ért véget a munkánk, hiszen 17 órától 
közmeghallgatás van, amely a jelenlegi jogszabályok szerint nyilvános képviselő-testületi ülésnek számít, 
tehát kérem Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy 17 órától találkozzunk újra itt a díszteremben, és folytassuk a 
munkánkat közmeghallgatással. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét, munkáját és figyelmét.  
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Gajda Péter   dr. J. Nagy Éva 
                                         polgármester   jegyző 
 
 
 
 
 
 


