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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

2018. május 8-i rendes üléséről 16.00 órai kezdettel. 

 

 

Helyszín: 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. szám alatti Közösségi Ház 

tanácskozó helyisége. 

Jelen van: dr. Csabai Péter, elöljáró  

Makra Krisztina, képviselő 

Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:  

Kun Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető, Szentirmai-Zöld Máté társadalmi 

kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató 

Az ülés levezető elnöke: dr. Csabai Péter 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kun Katalin VÖK referens 

 

 

Dr. Csabai Péter elöljáró, mint az ülést levezető elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Dr. Csabai Péter: Üdvözli a megjelenteket. Felkéri Makra Krisztina képviselőt a 

jegyzőkönyv hitelesítésére, amelynek elfogadását szavazásra bocsátja. Megállapítja, 

hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 31/2018.(V.08.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Makra 

Krisztina képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, és 

javasolja a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály meghívó kiküldése 

után beérkezett előterjesztését is napirendre venni. Szavazásra bocsátja az ilyen 

módon megváltoztatott napirend elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta: 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 32/2018.(V.08.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1./ Elöljáró előterjesztése: 

- PH. VÖK. által a 2018. évben kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálása. 

 

2./ Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály előterjesztése:  

- Budapest II. kerület, Noémi utca 53780/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

 

3./ Egyebek: 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

 

Napirend 1./ pontja 

 

Elöljáró előterjesztése: 

 

- PH. VÖK. által a 2018. évben kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálása. 

Dr. Csabai Péter: A beérkezett pályázatok tanulmányozása és értékelése, valamint 

a képviselők javaslatainak megvitatása után az alábbi szervezetek – és pályázati 

programok – támogatásáról szóló határozati javaslatok elfogadását javasolja:  

Srsz. Szervezet neve Program meg-nevezése 

2018. évi 

támogatás 

Ft 

1. Adyliget Barátai Alapítvány 

Környezetvédelmi-, kulturális- és 

sportrendezvények, közösségi helyiség 

működtetése 
350 000 

2. 

Alapítvány a Pesthidegkúti 

Idősekért és Idősek 

Otthonában Lakókért 

Anyák napi műsor, Kutyaterápiás 

foglalkozás, Kézműves foglalkozás, 

Karácsonyi műsor 
100 000 

3. 
Budapest-Széphalom Jézus 

Szíve Plébánia 

Hittantábor Pusztamaron 2018 07.29-

08.03-ig 
300 000 

4. Budai Képzőművész Egyesület 

A BUKET által szervezett alkotótábor és a 

hozzá kapcsolódó kiállítás és ankétok 

megrendezése 
150 000 

5. Egalitás Alapítvány 

Közlekedési nehézségekkel küzdő 

személyek szabadidős, közösségi 

programokon részvételének, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

segítése– személyi 

250 000 

6. 
Hidegkúti Családi Iránytű 

Egyesület 

III. Hidegkúti Karnevál, III. Hidegkúti 

Családi Piknik 
150 000 
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7. 

Hidegkúti Nyugdíjas Klub 

(pénzügyi lebonyolító: II. 

Kerületi Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft.) 

Farsangi-, Húsvéti-, Karácsonyi ünnepség; 

Autóbuszos-, vonatos kirándulások, 

gyógyüdülések; Klubnapok, Névnapok; 

Színház-, múzeumlátogatás 

300 000 

8. Hubay Jenő Társaság 

Évfordulók nyomában, Hubay Jenő 160 

Két Koncert a Kultúrkúriában 

Hubay Jenő, Kodály Zoltán, Rózsa Miklós 

munkássága a társművészetek tükrében. 

100 000 

9. 
Kisboldogasszony Bazilika 

Plébánia Máriaremete 

Földreszállt Angyalok Gyermekkar nyári 

kórustábora 2018. 
80 000 

10. 
Klebelsberg Kuno 

Emléktársaság 
Klebelsberg Kuno Emléknapok – 2018’ 100 000 

11. 

Pesthidegkúti Helytörténeti 

Kör 

(pénzügyi lebonyolító: II. 

Kerületi Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft.) 

Új helytörténeti füzet megjelentetése. 

Számba az 5. mely a közösség 

templomainak iskoláinak történetét mutatja 

be 

150 000 

12. 
Pesthidegkúti Német 

Nemzetiségi Alapítvány   

2018. május 26.: Hősök napja 

2018. június 27.:Magyar ősök – magyar 

hősök 

2018. június 30. - július 1.: Templom-

búcsú és Német Nemzetiségi Nap 

2018. Augusztus 4.: Utcabáll 

2018. Augusztus 15.; Gercse-búcsú 2018. 

november 4.; Zárómise Gercsén 

150 000 

13. Pesthidegkúti Plébánia Plébániai családos és kézművestábor 300 000 

14. 

Pool'n'Roll SE - ROLL 

DANCE Budapest 

Kerekesszékes Kombi 

Táncegyüttes 

Az integráció népszerűsítése a 

kerekesszékes kombitánc eszközével 
100 000 

15. 
Remete Kulturális és Sport 

Egyesület   

Családi Tábor; Színdarab felújítás; Őszi 

Biciklitúra; Szilveszteri Családi Focikupa; 

Beszélgetések a Könyvtárban; Túlélőtorna; 

Népdal és Néptánckör 

250 000 

16. Szent Korona Társaság 
"Szent Korona Mindnyájunkért" találkozó 

2018. 
0 

17. Széphalom Alapítvány 

Továbbképzés/Lelki nap : 

- Vácott 2018. március 27-28-én 

- Szombathely 2018. október 4-6-én 
200 000 
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18. 
Szövetség a Fiatalokért 

Alapítvány 

Nyári tábor  két részletben: •2018. június 

25. és július 31. között és • július 15. és 

szeptember 10. között illetve Mikulás 

ünnepség 

300 000 

19. 

TERE-FERE Polgári 

Nyugdíjas Klub (pénzügyi 

lebonyolító: II. Kerületi 

Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft.) 

Kirándulások, Múzeumlátogatások, 

Megemlékezések, Összejövetelek, 

Beszélgetések 
300 000 

20. Zenede Művészeti Alapítvány 

1. Könnyűzenei koncert. IX. 

„Komolytalan” zenei koncert 

2. A Zenede XII. Művészeti Fesztiválja 

3. Néptánc és népzene gála 

4. Klasszikus balett és moderntánc gála 

5. Tematikus szülő-tanár est 

6. Adventi előadás Pesthidegkúton 

 

250 000 

Összesen: 3 880 000 

A 4,5 millió forintos előirányzatból fennmaradó 620.000,-Ft-os maradványösszeget 

a PH. VÖK. a 2018. évi Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadásának szervezési-

lebonyolítási költségeihez való hozzájárulás, a díjazott pénzjutalma, a Klebelsberg-

díjhoz tartozó emlékplakettek öntési, cizellálási, gravírozási és csomagolási 

költségeinek fedezetéül tartalékolja. 

Az elöljáró javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati 

javaslatait az előterjesztésben írtakkal egyező módon, változtatás nélkül elfogadni, 

a fenti táblázat szerinti tartalommal. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a 

szavazás eredményeként az alábbi döntéseket hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 33/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az 

Adyliget Barátai Alapítvány részére – Környezetvédelmi-, kulturális- és 

sportrendezvények; közösségi helyiség működtetése elnevezésű programjaira – 

350.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 34/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az 

Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókértrészére – 

Anyák napi műsor, Kutyaterápiás foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Karácsonyi 

műsor elnevezésű programjaira – 100.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 35/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Budapest-Széphalom Jézus Szíve Plébánia részére – Hittantábor Pusztamaron 

2018 07.29-08.03-ig  tartó programjára – 300.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 36/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Budai Képzőművész Egyesület részére – A BUKET által szervezett alkotótábor és a 

hozzá kapcsolódó kiállítás és ankétok megrendezése programjára – 150.000,-Ft-ot 

biztosít. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 37/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az 

Egalitás Alapítvány részére – Közlekedési nehézségekkel küzdő személyek 

szabadidős, közösségi programokon részvételének, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének segítése– személyi segítő- és szállító szolgálattal elnevezésű 

programjára – 250.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a Képviselő-

testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 38/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület részére – III. Hidegkúti Karnevál; III. 

Hidegkúti Családi Piknik elnevezésű programjaira – 150.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 39/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Hidegkúti Nyugdíjas Klub (pénzügyi lebonyolító: II. Kerületi Kulturális 

Közhasznú Nonprofit Kft.) részére – Farsangi-, Húsvéti-, Karácsonyi ünnepség; 

Autóbuszos-, vonatos kirándulások, gyógyüdülések; Klubnapok, Névnapok; Színház-, 

múzeumlátogatás elnevezésű programjaira – 300.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró  
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(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 40/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Hubay Jenő Társaság részére – Évfordulók nyomában, Hubay Jenő 160 Két 

Koncert a Kultúrkúriában elnevezésű programjaira – 100.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 41/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Kisboldogasszony Bazilika Plébánia Máriaremete részére – "Földreszállt 

Angyalok Gyermekkar nyári kórustábora 2018. elnevezésű programjára – 80.000,-

Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 42/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Klebelsberg Kuno Emléktársaság részére – Klebelsberg Kuno Emléknapok – 2018’ 

elnevezésű programjára – 100.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 43/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Pesthidegkúti Helytörténeti Kör részére – Új helytörténeti füzet megjelentetése. 

Számba az 5. kiadványára – 150.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 44/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány részére – Hősök napja; Szent László 

évforduló; Templom-búcsú és Német Nemzetiségi Nap; Utcabál; Gercse-búcsú 

elnevezésű programjaira – 150.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 45/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Pesthidegkúti Plébánia részére – Plébániai családos és kézműves tábor elnevezésű 

programjaira – 300.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró  
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(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 46/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Pool'n'Roll SE - ROLL DANCE Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes 
részére – Az integráció népszerűsítése a kerekesszékes kombitánc eszközével 

elnevezésű programjára – 100.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 47/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla II.a 

9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 

2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a Remete Kulturális 

és Sport Egyesület részére – Családi Tábor; Családi Kenutúra; Őszi Biciklitúra; 

Szilveszteri Családi Focikupa; Beszélgetések a Könyvtárban; Túlélőtorna; Népdal és 

Néptánckör elnevezésű programjaira – 250.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 48/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Széphalom Alapítvány részére – Továbbképzés/Lelki nap : Vácott 2018. március 

27-28-én; Szombathely 2018. október 4-6-én elnevezésű programjaira – 200.000,-Ft 

támogatás jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek. 
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PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 49/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány részére – Nyári tábor  két részletben: •2018. 

június 25. és július 31. között és • július 15. és szeptember 10. Között illetve Mikulás 

ünnepség elnevezésű programjaira – 300.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 50/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 

II.a) 9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” 

támogatására a 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a 

TERE-FERE Polgári Nyugdíjas Klub (pénzügyi lebonyolító: II. Kerületi 

Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.) részére – Kirándulások, 

Múzeumlátogatások, Megemlékezések, Összejövetelek, Beszélgetések elnevezésű 

programjaira – 300.000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: a megállapodás előkészítésére 30 nap 

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 51/2018.(V.08.) határozata: 

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított 

előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla II.a 

9. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 

2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a Zenede Művészeti 

Alapítvány részére –  Könnyűzenei koncert. IX. „Komolytalan” zenei koncert, Zenede 

XII. Művészeti Fesztiválja, Néptánc és népzene gála, Klasszikus balett és moderntánc 

gála, Tematikus szülő-tanár est, Adventi előadás Pesthidegkúton elnevezésű 

programjaira – 250.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasolja a Képviselő-testületnek. 

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter elöljárót a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

Felelős: dr. Csabai Péter elöljáró 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 2./ pontja 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály előterjesztése:  

- Budapest II. kerület, Noémi utca 53780/1 helyrajzi számú ingatlan 

értékesítése 

Szentirmai-Zöld Máté: Ismerteti a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási 

Osztály írásos előterjesztését, amely szerint a Noémi utca (53780 hrsz.) a Bp. II. 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) önkormányzati 

rendelet (KVSZ) szerinti kötelező szabályozását az Önkormányzat a 2016. évben 

végrehajtotta. A szabályozással a KVSZ kötelező előírásának megfelelően létrejött a 

Noémi utca részét képező (53780/2) hrsz-ú, 751 m2 területű, kivett közterület 

megnevezésű ingatlan, valamint az 53780/1 hrsz-ú, 143 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. A mérési vázlat alapján az Iroda 2017. 

január 17. napján kelt levelekkel megkereste az 53779 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait, 

melyre 2017. február 10-én kelt kérelmükben vásárlási szándékukat fejezték ki az 

önkormányzati ingatlanra vonatkozóan.  

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati 

javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül 

elfogadni. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az 

alábbi döntést hozta: 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 52/2018.(V.08.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi 

Bizottság 04.25-i határozatával, miszerint: 

„A Bizottság megállapítja, hogy a 80/2017. (IV.26.) határozata hatályát vesztette. 
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A Bizottság egyúttal úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 

Budapest II. kerület, Noémi utca 53780/1 hrsz-ú, 143 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlant bruttó 6 900 000 Ft vételáron értékesíti a Budapest II. 

kerület, Várhegy utca 50. (Noémi utca 1.) szám alatti, 53779 hrsz-ú 623 m2 területű, 

kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan tulajdonosai, Dr. Regényi Kund Miklós, 

Regényi Huba, és Dr. Regényi Enikő Mária részére, a tulajdonukban álló 

ingatlanukkal történő egyesítés céljából az alábbi feltételekkel: 

- a tulajdonosok legkésőbb a jelen határozatról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül elfogadó nyilatkozatot tesznek, 

- a telekalakítás lebonyolítását és annak költségeit a tulajdonosok/vevők vállalják, 

- az adásvételi szerződés a Budapest II. kerület, Várhegy utca 50. (Noémi utca 1.) 

szám alatti, 53779 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által kezdeményezett, a Budapest 

Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Földmérési és Földügyi Osztályának 

telekegyesítésre kiadott jogerős telekalakítási engedélye Önkormányzathoz történő 

benyújtását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2018. november 30. napjáig 

megkötésre kerül, 

- a tulajdonosok a vételárat a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 23/A §-a 

szerint két részletben fizethetik meg. 

A Bizottság egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés, valamint 

a változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges nyilatkozatok, 

vázrajzok aláírására. 

Amennyiben a Budapest II. kerület, Várhegy utca 50. (Noémi utca 1.) szám alatti, 

53779 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai határidőben elfogadó nyilatkozatot nem tesznek, 

vagy az adásvételi szerződést a fenti határidőig nem írják alá, a jelen határozat az 

értékesítés tekintetében minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti és a 

tulajdonosok kötelesek a nem a jogi telekhatáron álló kerítést legkésőbb a határidő 

eredménytelen elteltét követő 30 napon belül a jogi telekhatárra áthelyezni. 

Amennyiben a Budapest II. kerület, Várhegy utca 50. (Noémi utca 1.) szám alatti, 

53779 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a kerítést határidőben nem helyezik át a jogi 

telekhatárra, úgy kötelesek az Önkormányzat részére a kerítés áthelyezésére 

meghatározott határidő lejártát követő hónap első napjától az 53780/1 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlan használatáért havi bruttó 11.500,- Ft összegű használati díjat 

minden hónap 5. napjáig megfizetni az ingatlan Önkormányzat részére történő 

birtokba adásának időpontjáig. 

 

A Bizottság egyúttal úgy dönt, hogy az Önkormányzat önkéntes teljesítés hiányában 

a Budapest II. kerület, Várhegy utca 50. (Noémi utca 1.) szám alatti, 53779 hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosai ellen az önkormányzati ingatlan kiürítése, a kerítés jogi 

telekhatárra történő áthelyezése, valamint a használati díj és járulékai megfizetése 

iránt peres eljárást indít. 

A Bizottság a Polgármester és a Jegyző útján felkéri dr. Láng Orsolyát a 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetőjét, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: 2018. november 30.” 
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(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 3./ pontja 

Egyebek: 

Dr. Csabai Péter: Lakossági megkeresés érkezett írásban, a Náncsi néni vendéglő 

előtt lévő kereszteződéssel kapcsolatosan, mivel rendszeresek a balesetek, mivel a 

Zsíroshegyi utcából érkező autós balra néz és, ha nem jön semmi, berobban a 

Nagyrét utcába, holott jobb kéz szabály van, és előnyt kellene adni annak, aki az 

Ördögárok utcából érkezik. A kereszteződést vizsgálva a becsatlakozási rend világos: 

mind a két út (Ördögárok, Zsíroshegyi) azonos rendű becsatlakozással bír a Nagyrét 

utcába. Mind a két útnak elsőbbséget kell adnia a Nagyrét utcának. 

Szentirmai-Zöld Máté: A szóban forgó területen körforgalom lesz kialakítva, 

amelynek a terve elkészült. Ismerteti a körforgalom forgalomtechnikai tervét a VÖK 

előtt. 

Skublicsné Manninger Alexandra: A tervek jók és támogathatóak, de nem kezelik 

a Náncsi néni vendéglőjénél lévő parkolási problémát. 

 

Skublicsné Manninger Alexandra: A Nyár utca Hidegkúti úti torkolatánál nincs 

zebra, sem járda a Községház utca felé, így nagyon balesetveszélyes az átkelés az 

autóbuszmegállókhoz. Főleg a Községház utcánál lévő buszmegállóhoz. Konzolos 

megoldással a Paprikás-patak medrében meg lehetne oldani a gyalogos összeköttetést 

a Nyár és Községház utcák között.  

 

Dr. Csabai Péter: A Temető utcai horgásztó melletti kerítés nagyon rossz állapotban 

van, mihamarabbi felújítása szükséges.  

 

Szentirmai-Zöld Máté: A halastavat üzemeltető Klebelsberg Kultúrkúria tud a 

problémáról, és elkezdődött a kerítés cseréjének előkészítése, a településképi 

bejelentési eljárás lezárását követően azonnal megkezdi az intézmény a kerítés 

szükséges műszaki felújítását, cseréjét. 

 

Skublicsné Manninger Alexandra: A horgásztóhoz az Úrbéres utca felől vezető híd 

is rossz állapotban van, lukas a palló illetve a híd kialakítása nem gyermekbarát. 

Mivel sok család érkezik, oda gyerekekkel szükséges lenne a híd javítása így 

megelőzve az esetleges baleseteket. 

 

Makra Krisztina: A Kerényi Frigyes utca és a Kokárda utca többször szóba került 

már, rendszeresen fordul elő balesetveszélyes közlekedési helyzet a (a főútról kitérő, 

menekülőutat kereső) száguldozó autósok miatt. A közelmúltban egy szomorú eset 

(gyermeket gázoltak el) ismét rávilágított erre. Sürgeti a műszaki megoldást, akár a 

TEMPO 30 övezettel összefüggésben, akár attól függetlenül is kellene telepíteni 

forgalomlassító küszöböt a környéken. 
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Dr. Csabai Péter: Tekintettel az ülés Egyebek napirendjének tárgyalása során 

felmerült műszaki, forgalomtechnikai, közútkezelői problémákra, javasolja az alábbi 

határozati javaslat elfogadását: ”A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a 

Polgármester és a Jegyző útján – felkéri Vincek Tibor urat, a Városüzemeltetési 

Igazgatóság Műszaki Osztályának vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az alábbi műszaki, forgalomtechnikai, közútkezelői problémák 

megoldása érdekében, illetve adjon tájékoztatást a városrészi önkormányzat számára 

a megoldási lehetőségekről: 

1. A VÖK üdvözli és támogatja az Ördögárok utca – Nagyrét utcai csomópont 

átalakítását körforgalommá, és annak kiviteli terveivel is egyetért, hiányolja 

ugyanakkor a Náncsi néni vendéglője előtti parkolási problémák kezelését.  

2. A Nyár és Községház utcák között (konzolos megoldással, a Paprikás-patak 

medrében) a gyalogos összeköttetés biztosítása, különös tekintettel a Nyár 

utca Hidegkúti úti torkolatánál a buszmegállók megközelítése miatti 

gyalogos forgalommal összefüggésben rendszeresen kialakuló 

balesetveszélyre. 

3. Az Úrbéres utca felől a Temető utcai horgásztóhoz vezető, leromlott műszaki 

állapotú gyalogos híd karbantartása (lyukas pallók cseréje, bokaléc 

felszerelése), a balesetveszély megelőzése érdekében. 

4. A Kerényi Frigyes utca és a Kokárda utca forgalomcsillapítása a főútról 

kitérő, menekülő utat kereső, száguldozó autósok miatt, a TEMPO 30 

övezettel összefüggésben.” 

 
 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 53/2018.(V.08.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – 

felkéri Vincek Tibor urat, a Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztályának 

vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alábbi műszaki, 

forgalomtechnikai, közútkezelői problémák megoldása érdekében, illetve adjon 

tájékoztatást a városrészi önkormányzat számára a megoldási lehetőségekről: 

1. A VÖK üdvözli és támogatja az Ördögárok utca – Nagyrét utcai csomópont 

átalakítását körforgalommá, és annak kiviteli terveivel is egyetért, hiányolja 

ugyanakkor a Náncsi néni vendéglője előtti parkolási problémák kezelését.  

2. A Nyár és Községház utcák között (konzolos megoldással, a Paprikás-patak 

medrében) a gyalogos összeköttetés biztosítása, különös tekintettel a Nyár 

utca Hidegkúti úti torkolatánál a buszmegállók megközelítése miatti 

gyalogos forgalommal összefüggésben rendszeresen kialakuló 

balesetveszélyre. 

3. Az Úrbéres utca felől a Temető utcai horgásztóhoz vezető, leromlott műszaki 

állapotú gyalogos híd karbantartása (lyukas pallók cseréje, bokaléc 

felszerelése), a balesetveszély megelőzése érdekében. 
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4. A Kerényi Frigyes utca és a Kokárda utca forgalomcsillapítása a főútról 

kitérő, menekülő utat kereső, száguldozó autósok miatt, a TEMPO 30 

övezettel összefüggésben.  

Felelős: Vincek Tibor osztályvezető 

Határidő: következő VÖK ülés 

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat) 

 

 

Dr. Csabai Péter levezető elnök az ülést 17.30 órakor bezárja. 

kmf. 

 

 

Dr. Csabai Péter 

elöljáró 

levezető elnök 

 

Makra Krisztina 

képviselő 

jkv. hitelesítő
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