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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült a Pénzügyi Bizottság 2011. január 14-én megtartott ülésén, a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.) 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9,00 óra 
 
 

Jelen vannak: 
 
Tóth Balázs bizottsági elnök 
Élő Norbert bizottsági tag 
Mihalik András bizottsági tag 
Both Berény külső bizottsági tag 
Varga Mónika  külső bizottsági tag 

 
 

Késve érkezését előre jelezte: 
 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági tag 

 
 
 

Távolmaradását előre jelezte: 
 

 
Mácsik András bizottsági tag 
Almádi Krisztina (beteg) külső bizottsági tag 

 
 

Tanácskozási joggal jelen van: 
 

 Weeber Tibor alpolgármester 
 dr. Pap Sándor alpolgármester 
 Hegedűs Károly mb. jegyző, aljegyző 
 Rappi Gabriella Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

részéről 
 Soltész Krisztina Oktatási és Közművelődési Fő-

osztály részéről 
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 dr. Korpai Anita Jogi Osztály vezetője 
 dr. Boldog Krisztina Jogi Osztály részéről 

 
 
 

Meghívottak: 
 
Jelenléti ív szerint. 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 

Gömör Katalin 
 
 
Tóth Balázs: köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. 
 
 
1/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
2. Vizsgálat megindítása a Budapest X. ker. Bihari u. 8/c. alatt megvalósított 

szociális városrehabilitációs projekt lebonyolítási körülményeit illetően. 
Meghívott: Szabó László vezérigazgató 

 
3. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási 

programja” pályázaton történő részvételre 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
4. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2011. 

(…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. 
(XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2011. 
(…) sz. önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pártok részére történő 
bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről. 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének …/2011.(…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a 
Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 
24/2004. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-
testületének …/2011.(…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására 
Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 43/2004. (VI. 24.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
7. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I.-II. havi várható likviditási 

helyzetéről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
8. Javaslat a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által emelt emlékmű 

elkészítésének támogatására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
9. Javaslat a Mátyás templom harangrekonstrukciójának támogatására 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

10. Javaslat csatlakozásra a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó 
Társuláshoz 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
11. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelet tervezet 
véleményezése. 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
12. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 2011. évi teljesítményértékelésének alapján képező 
céljaira 
Előterjesztő: Hegedűs Károly  mb. jegyző 
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13. Javaslat a Szent László tér 34. sz. Általános Iskola fiktív tanulóival 
kapcsolatos hamis statisztikai adatszolgáltatás következtében az 
önkormányzatot ért kár polgári peres úton történő érvényesítése kérdésében 
való döntésre (Bizalmas: az esetleges kártérítési igényünk alapját egy 

büntetőeljárásban meghozott jogerős ítélet képezi, mely a vádlottak 

(károkozók) személyes adatait tartalmazza) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 

 
Az ülés jelen szakaszában Marksteinné Molnár Julianna megérkezik az 
ülésterembe. 
 
Tóth Balázs: Bejelenti, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
 
 

1./ Napirendi pont: 
Javaslat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási szabályzatának 
módosítására 
 

2/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, mint a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. alapítójának. hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási 
Szabályzatának I/11. pontját az alábbi alponttal egészíti ki: 
 

„Az általános vezérigazgató-helyettest a munkabéren felül az alábbi juttatás 

illetheti meg: 

- mobiltelefon használata – teljes költségtérítéssel, 

- gépkocsi használat Magyarországon és külföldön egyaránt – 

magáncélra is - maximum 30.000 km határig, 30.000 km felett az 

üzemanyag megfizetésével, 

- a Társaságnál bevezetett összes szociális juttatás.” 

 

 
2./ Napirendi pont: 
Vizsgálat megindítása a Budapest X. ker. Bihari u. 8/c. alatt megvalósított 
szociális városrehabilitációs projekt lebonyolítási körülményeit illetően. 
 

3/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a „Vizsgálat megindítása a Budapest X. ker. Bihari u. 8/c. alatt 

megvalósított szociális városrehabilitációs projekt lebonyolítási körülményeit illetően” 
tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos vezetői és szakértői szóbeli kiegészítést 
meghallgatta. A szóbeli kiegészítésekkel  kapcsolatosan kérdéseket fogalmazott meg, 
amelyek kapcsán további vizsgálatokat tart szükségesnek, ezért felkéri a 
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Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Pénzügyi Bizottság márciusi ülésére a 
feltett kérdésekkel kapcsolatban készüljön egy új előterjesztés, beszámoló. 
 

 

3./ Napirendi pont: 
Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási 
programja” pályázaton történő részvételre 

 
4/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bánya utca 20., 
Harmat utca 5., Harmat utca 7., valamint a Halom utca 4. sz. önkormányzati 
ingatlanokon megvalósítandó közműfejlesztések és korszerűsítések céljából a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt „Önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja” pályázaton induljon el. 
 
 
5/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az „Önkormányzati 
tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programja” pályázat benyújtásához szükséges 
bruttó 9.180 eFt önrészt a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletében 
biztosítsa az alábbi bontásban: 
 

Utca név Munkanem Adatok eFt-ban 
Bánya u. 20. Közművezetékek felújítása (víz, csatorna) 750 
Harmat utca 5. Közművezetékek felújítása (víz, csatorna) közös 

WC megszüntetése, 4 db lakás komfortosítása 
3.990 

Harmat utca 7. Közművezetékek felújítása (víz, csatorna) közös 
WC megszüntetése, 2 db lakás komfortosítása 

2.940 

Halom u. 4. Közművezetékek felújítása (víz, csatorna) közös 
WC megszüntetése, lakások komfortosítása 

1.500 

 
 
6/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bánya utca 20., 
Harmat utca 5., Harmat utca 7., valamint a Halom utca 4. sz. önkormányzati 
ingatlanokon megvalósítandó közműfejlesztések és korszerűsítések pályázati anyag 
benyújtásához szükséges dokumentációk összeállításával, a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására bruttó 475 eFt díjazást biztosítson a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére, mely összeget a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
költségvetési rendeletében biztosítsa. Egyben kérje fel a polgármester a szerződés 
aláírására. 
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7/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyertes pályázat esetén 
a feladat bonyolításával kapcsolatos további költségeket (bruttó 2.300 eFt) a 2011. évi 
önkormányzati költségvetési rendeletbe tervezze be a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részére. 
 
 

4./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2011. (…) 
sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. (XII. 
17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja megalkotásra a képviselő-testületnek a …/2011. 
(…) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2010. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 
 
5./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat …/2011. (…) 
sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiségek pártok részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) 
sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

9/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság megalkotásra javasolja a képviselő-testületnek a …/2011. (…) 
sz. önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek pártok 
részére történő bérbeadásáról szóló 44/2009. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, azzal a módosítással, hogy a rendelet 2011. április 1-jétől 
lépjen hatályba. 
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6./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2011.(…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására a 
Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 24/2004. 
(V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének …/2011.(…) sz. 
önkormányzati rendeletének megalkotására Budapest Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször 
módosított 43/2004. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 

10/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság megalkotásra javasolja a képviselő-testületnek a …/2011.(…) 
sz. önkormányzati rendeletét a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló többször 
módosított 24/2004. (V. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
11/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság megalkotásra javasolja a képviselő-testületnek a …/2011.(…) 
sz. önkormányzati rendeletét a Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 43/2004. (VI. 
24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I.-II. havi várható likviditási helyzetéről 
 

12/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a felülvizsgált 2011. I-
II. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót vegye tudomásul. 
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8./ Napirendi pont: 
Javaslat a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége által emelt emlékmű 
elkészítésének támogatására 
 

13/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésébe terveztessen be támogatást a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége (1051 Budapest, Nádor u. 36.) által – az 1951-ben kitelepített családok 
tiszteletére – állított emlékmű készítésének költségéhez. 
 
 

 
9./ Napirendi pont: 
Javaslat a Mátyás templom harangrekonstrukciójának támogatására 
 

14/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a budapesti 
Mátyás templom harangrekonstrukciós munkáját. 
 

 
15/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésébe terveztessen be 500.000,- Ft. összegű támogatást a budapesti 
Mátyás templom harangrekonstrukciós munkájának költségéhez. 
 

 
10./ Napirendi pont: 
Javaslat csatlakozásra a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz 
 

16/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, fejezze ki azon szándékát, 
hogy csatlakozni kíván a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társuláshoz. 
Egyben kérje fel a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Budapest Főváros XVI.  és 
XVII. kerület önkormányzatának vezetőit a képviselő-testület társulásban való 
részvételének szándékáról. 
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17/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a mezei őrszolgálat - a 
XVI. és XVII.  kerületekkel - társulási formában történő  felállításához 7.000.000,- Ft 
összeget tervezzen be az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
 
 
18/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, 
hogy folytasson tárgyalásokat a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága vezetőjével a 
mezei őrszolgálat működtetésével kapcsolatos együttműködésről, és az 
együttműködési megállapodás tervezetét terjessze be a képviselő-testület elé. 
 
 

 
11./ Napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése 
 

19/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatot osztottan megillető bevételek 2011. évi 
megosztásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat fogadja el. Egyben kérje fel a 
polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Budapest Főváros 
főpolgármester-helyettesét írásban tájékoztassa.  
 

 
 
12./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2011. évi teljesítményértékelésének alapján képező céljaira 
 

20/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi 
teljesítményértékelésének alapján képező céljait. 
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13./ Napirendi pont: 
Javaslat a Szent László tér 34. sz. Általános Iskola fiktív tanulóival kapcsolatos 
hamis statisztikai adatszolgáltatás következtében az önkormányzatot ért kár 
polgári peres úton történő érvényesítése kérdésében való döntésre (Bizalmas: 

az esetleges kártérítési igényünk alapját egy büntetőeljárásban meghozott 

jogerős ítélet képezi, mely a vádlottak (károkozók) személyes adatait 

tartalmazza) 
 
 
21/2011. (I. 14.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a „Javaslat a Szent László tér 34. sz. Általános Iskola fiktív 
tanulóival kapcsolatos hamis statisztikai adatszolgáltatás következtében az 
önkormányzatot ért kár polgári peres úton történő érvényesítése kérdésében való 
döntésre” tárgyú előterjesztést  zárt ülés keretében kívánja megtárgyalni az Ötv. 12. § 
(4) bekezdés a./ pontja alapján. 

 
-  Z á r t   ü l é s  - 

 
Tóth Balázs: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 
12,15 órakor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 
 

 
 
 
 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

 
 
 

Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag 
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