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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. február 9-én megtartott 
rendkívüli együttes ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 1000 óra 
 
 
Gazdasági Bizottság részéről: 
 
Jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, a bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, a bizottság nem képviselő tagja 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Varga István, a bizottság képviselő tagja, 
Szökröny Tamás, Tamás László, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Elnök: Agócs Zsolt 
 
 
Pénzügyi Bizottság részéről: 
 
Jelen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Mácsik András, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András a bizottság 
képviselő tagjai,  
Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Elnök: Tóth Balázs 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Kovács Róbert polgármester 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Dr. Boldog Krisztina Jogi Osztály részéről 
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Szarvasi Ákos Városüzemeltetési és Vagyon-gazdálkodási Főosztály vezetője 
Holicska Eszter          Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
Rappi Gabriella          Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
Fenyvesi Márta          Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
Mészáros Melinda        Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
Habináné Musicz Erika     Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
Dr. Rugár Oszkár         Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
Jógáné Szabados Henrietta  Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya részéről 
Szabó László           Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga 
Deézsi Tibor            Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
Pfeifer Istvánné          Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
 
 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
 
Levezető elnök: Agócs Zsolt 
 
 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Gazdasági Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva 
vezeti. 
 
 
 
83/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
l. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2011. (...) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló - a 23/2010. (XI. l9.), a 21/2010. (X. 22.), a 19/2010. (IX. 17.) és a 
17/2010. (VI. l8.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. l5.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... 

/2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... 

/2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők tiszteletdíjáról 
és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Hegedűs Károly mb. jegyző 
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4. Egyebek: 
• Felterjesztés az önkormányzatok elégtelen finanszírozása, valamint a Fővárosi 

Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
megosztásáról szóló rendelettel kapcsolatban 

• Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-III. havi várható likviditási helyzetéről 
 

 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Pénzügyi Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
 
23/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
l. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2011. (...) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló - a 23/2010. (XI. l9.), a 21/2010. (X. 22.), a 19/2010. (IX. 17.) és a 
17/2010. (VI. l8.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. l5.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
2. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... 

/2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ... 

/2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők tiszteletdíjáról 
és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő: Hegedűs Károly mb. jegyző 

 
4. Egyebek: 

• Felterjesztés az önkormányzatok elégtelen finanszírozása, valamint a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
megosztásáról szóló rendelettel kapcsolatban 

• Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-III. havi várható likviditási helyzetéről 
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1./ Napirendi pont: 
Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2011. (…) sz. önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló - a 23/2010. (XI. l 9.), a 21/2010. (X. 22.), a 19/2010. (IX. 
17.) és a 17/2010. (VI. l8.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. 
l5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
84/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a .../2011. (...) 
önkormányzati rendelet-tervezetet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló - a 
23/2010.(XI. l9.), a 2112010.(X. 22.), a 19/2010.(IX. l7.) és a 17/2010. (VI. l8.) 
önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. l5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
24/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a .../2011. (...) 
önkormányzati rendelet-tervezetet az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló - a 
23/2010.(XI. l9.), a 2112010.(X. 22.), a 19/2010.(IX. l7.) és a 17/2010. (VI. l8.) 
önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. l5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
 

2./ Napirendi pont: 
Javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 
.../2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről 

 
 
85/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a „Javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. .../2011. (...) 
számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos alábbi módosító javaslatokat: 

• A 2. számú tájékoztató táblából (Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. évre tervezett ingatlan értékesítéseiről) kerüljön ki a Maglódi úti 
Nyári Tábor; 

• A közgyógyellátásra tervezett keret 20 MFt-ról 40 MFt-ra módosuljon; 
• A vállalkozók támogatási kerete 5 MFt-ról 30 MFt-ra módosuljon; 
• Az első lakáshoz jutók kamatmentes támogatására 50 MFt kerüljön betervezésre 
• Közfoglalkoztatásra + 30 MFt kerüljön betervezésre a KŐKERT Non-profit Kft. 

működési célú támogatásába 
• A Bem Bajtársi Egyesület részére 1,2 MFt kerüljön betervezésre 
• Általában a polgárőri feladatok – nem kizárólag a Wolf polgárőrség munkájának - 

támogatására további 6 MFt kerüljön betervezésre 
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25/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a „Javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. .../2011. (...) 
számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos alábbi módosító javaslatokat: 

• A 2. számú tájékoztató táblából (Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. évre tervezett ingatlan értékesítéseiről) kerüljön ki a Maglódi úti 
Nyári Tábor; 

• A közgyógyellátásra tervezett keret 20 MFt-ról 40 MFt-ra módosuljon; 
• A vállalkozók támogatási kerete A vállalkozók támogatási kerete 5 MFt-ról 30 MFt-ra 

módosuljon; 
• Az első lakáshoz jutók kamatmentes támogatására 50 MFt kerüljön betervezésre 
• Közfoglalkoztatásra + 30 MFt kerüljön betervezésre a KŐKERT Non-profit Kft. 

működési célú támogatásába 
• A Bem Bajtársi Egyesület részére 1,2 MFt kerüljön betervezésre 
• Általában a polgárőri feladatok – nem kizárólag a Wolf polgárőrség munkájának - 

támogatására további 6 MFt kerüljön betervezésre 
 

 
 
 
86/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal. 2 ellenszavazattal) 
A Gazdasági Bizottság nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló .../2011. (...) sz. önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 
 
 
26/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló .../2011. (...) sz. önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Mácsik András megérkezik az ülésterembe. 
 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel határozatképes. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 8 fővel határozatképes. 
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3./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
... /2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008. (III. 21.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
87/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a .../2011. (...) számú 
önkormányzati rendelet-tervezetet a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
szóló 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról azzal, hogy a 4. § (2) 
bekezdés kerüljön ki. 
 
 
27/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a .../2011. (...) számú 
önkormányzati rendelet-tervezetet a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 
szóló 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról azzal, hogy a 4. § (2) 
bekezdés kerüljön ki. 
 
 
 
 

4./ Napirendi pont: 
Egyebek: 

 
 
 

Felterjesztés az önkormányzatok elégtelen finanszírozása, valamint a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 
megosztásáról szóló rendelettel kapcsolatban 

 
 
88/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-a alapján felterjesztéssel forduljon 
az illetékes miniszterhez és az Országgyűlés elnökéhez az alábbi ügyekben: 

1) Kezdeményezze az illetékes miniszternél és az Országgyűlés elnökénél a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)-(2) bekezdésében az 
idegenforgalmi adó bevezetésének jogosultjáról szóló részek módosítását úgy, 
hogy az idegenforgalmi adó bevezetéséről a fővárosi önkormányzat legyen 
jogosult dönteni. 

2) Kezdeményezze az illetékes miniszternél, hogy a közösségi közlekedés 
finanszírozásának szabályozását oly módon alakítsák át, amely legalább egy 
önkormányzati választási cikluson keresztül biztosítja annak kiszámítható 
finanszírozását. 
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3) Hívja fel az illetékes miniszter figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvényben az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás tavaly nyári 
módosítása negatív hatással lehet a fővárosi önkormányzat adóbevételeire, és 
így érinteni fogja a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztást szabályozó rendeletet is. 

 
 
 
28/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-a alapján felterjesztéssel forduljon 
az illetékes miniszterhez és az Országgyűlés elnökéhez az alábbi ügyekben: 

1) Kezdeményezze az illetékes miniszternél és az Országgyűlés elnökénél a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)-(2) bekezdésében az 
idegenforgalmi adó bevezetésének jogosultjáról szóló részek módosítását úgy, 
hogy az idegenforgalmi adó bevezetéséről a fővárosi önkormányzat legyen 
jogosult dönteni. 

2) Kezdeményezze az illetékes miniszternél, hogy a közösségi közlekedés 
finanszírozásának szabályozását oly módon alakítsák át, amely legalább egy 
önkormányzati választási cikluson keresztül biztosítja annak kiszámítható 
finanszírozását. 

3) Hívja fel az illetékes miniszter figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvényben az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás tavaly nyári 
módosítása negatív hatással lehet a fővárosi önkormányzat adóbevételeire, és 
így érinteni fogja a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztást szabályozó rendeletet is. 

 
 
 
 

Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-III. havi várható likviditási helyzetéről 
 
 
 
89/2011. (II. 9.) sz. Gazdasági Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2011. I-III. havi várható 
likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
 
29/2011. (II. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2011. I-III. havi várható 
likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót vegye tudomásul. 
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Levezető elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Gazdasági Bizottság, valamint a 
Pénzügy Bizottság együttes ülését 1310 órakor bezárja. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 
 
 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

Agócs Zsolt 
bizottsági elnök 

 
 
 

Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag 

Tóth Balázs 
bizottsági tag 

 
 


