
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
BIZOTTSÁG 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. június 9-én megtartott 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: 9,00 óra 

Az ülésről hangfelvétel készül. 

J elen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Marksteinné Molnár Julianna, Élő Norbert, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András a bizottság képviselő tagj a 
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Tanácskozási joggal jelen vannak: l 2011 JúN 1 5. l 
dr. Szabó ESrisztián jegyző 1~------------·--- --------~ 
dr. Mózer Eva Hatósági Iroda vezetője i Elószar1 ~ db f::lóadó 

Pándiné Csemák Margit Gazdasági és Pénzügyi Iroda vetetője rnelléklet · 

Rappi Gabriella Gaz~asági és.Pénz?gyi I;o~a.~é*érő_l~;l.:?_?fo'e{)_ !..Att /!Y ( 
dr. Csere Fruzsina Polgarmesten Kabmet reszerol l'· 
dr. Egervári Éva 
dr. Éder Gábor 

Meghívott: 
Deézsi Tibor 

jogász 
jogász 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. 

145/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

l. Vizesblokk létesítése az Sl területen, valamint pénzeszköz átcsoportosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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2. Forrás biztosítása távhődíj fedezetére 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
... /2011.( .. ) önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. Javaslat a Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának 
biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló ... /2011 . ( .. ) 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre kiadott közterület-használati engedélyekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

6. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági 
Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő 
csatlakozási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
mezei őrszolgálat részére biztosított előirányzat felszabadítása 

l O. J avaslat a X. kerület Wolf Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről 

12. J avaslat polgármester jutalmazására 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

13. Tájékoztatás a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület 
használatával kapcsolatban az Önkormányzat által tett büntető feljelentés tárgyában 
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Az ülés jelen a szakaszában Marksteinoé Molnár Julianna megérkezik az ülésterembe. 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

1./ Napirendi pont: 
Vizesblokk létesítése az Sl területen, valamint pénzeszköz átcsoportosítása 

146/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, l ellenszaazattal) 
A Pénzügyi Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 
"Vizesblokk létesítése az Sl területen, valamint pénzeszköz átcsoportosítása" tárgyú 
előterjesztést - a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekbeépítése után - ismét terjessze be 
a bizottság elé. A Pénzügyi Bizottság a 2011. június 15-ei rendkívüli bizottsági ülésén - a 
részletesebb anyag ismeretében - kíván a napirendi pontról dönteni. 

2.1 N apirendi pont: 
Forr ás biztosítása távhődíj fedezetére 

147/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a távhőszolgáltatási díj 
ki fizetésének fedezetére az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében, a képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékából bruttó 20 OOO eFt-ot biztosítson a Kőbányai 

V agyonkezelő Zrt. részére. 

3.1 N apirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
... /2011.( ... ) önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

148/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 9. me11éklete 
szerint alkossa meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének ... /2011. ( ... ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

4.1 N apirendi pont: 
Javaslat a Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának 
biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló ... /2011. ( ... )önkormányzati 
rendelet megalkotására 

149/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság a Javaslat a Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a 
lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló ... /2011. ( ... ) 
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önkormányzati rendelet megalkotására" tárgyú előterjesztést 2011. június 15-ei rendkívüli 
bizottsági ülésén kívánja megtárgyalni. 

5./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre kiadott közterület-használati engedélyekről 

150/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal} 
A Pénzügyi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a "Tájékoztató az önkormányzat által egy 
éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre 
kiadott közterület-használati engedélyekről" tárgyú előterjesztést az alábbiak 
figyelembevételével dolgoztassa át: 

• az ingatlanok csoportosítása rendeltetés szerint, 
• közterület-használat esetén a fajlagos díj meghatározása (m2/hó, hátralék [eltüntetése, 

határozott, vagy határozatlan időtartam, kezdet) 
• Üllői úti iskola udvarával kapcsolatos helyzet tisztázása. stb. 

Az így kiegészített anyag kerüljön vissza a Bizottság elé. 

6.1 N apirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gazdasági 
Programjának elfogadására 

151/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a hagyja jóvá az Önkormányzat 
2011-2015. évi Gazdasági Programját. 

7./ Napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

152/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal} 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratot módosító okiratát, valamint 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt AlapítóOkiratátfogadja el és adja ki. 
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8./ Napirendi pont: 
A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzatának a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő 
csatlakozási kérelme 

153/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XV. 
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Rákosmenti Mezei 
Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő Csatlakozási szándékát fogadja el és támogassa. 
Egyben kérje fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

9.1 Napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
mezei őrszolgálat részére biztosított előirányzat felszabadítása 

154/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2011. ev1 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 15. mellékletében a "mezei őrszolgálat" című 
költségvetési sor 7 OOO eFt összegű előirányzatát szabadítsa fel. Egyben kérj fel a 
polgármester! az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

10./ Napirendi pont: 
Javaslat a X. kerület WolfPolgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosítására 

155/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a X. kerület Kőbányai Wolf 
Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást módosítsa, és hatalmazza fel a 
polgármester!, hogy a módosító okiratot az előterjesztés l. melléklete szerinti formában írja 
alá. 

156/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság felkéri a polgármestert, mérettesse fel a Kőbányán működő polgárőr 
egyesületek létszámát, tevékenységüket a kerületben, valamint azt, hogy az Önkormányzat 
ezeknek az egyesületeknek milyen formában tud támogatást nyújtani. 
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11./ N apirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről 

157/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2011. I-VII. havi várható 
likviditási helyzetről szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 

12./ Napirendi pont: 
J avaslat polgármester jutalmazására 

158/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kovács Róbert 
polgármester részére bruttó 550 OOO Ft jutalmat állapít meg. Felkéri a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

13./ Napirendi pont: 
Tájékoztatás a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület 
használatával kapcsolatban az Önkormányzat által tett büntető feljelentés tárgyában 

159/2011. (VI. 9.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest X. kerület, 
Salgótarjáni út 38909 hrsz.-ú közterület használatával kapcsolatban az Önkormányzat által 
tett büntető feljelentés tárgyában adott tájékoztatást vegye tudomásul. Egyben kérje fel a 
polgármesteri, hogy az Önkormányzat kártérítési igényének érvényesítésére adjon ügyvédi 
megbízást. 

ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság 2011. június 15-én 8,30 órakor rendkívüli ülést tart. 
Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 11,46 órakor bezárja. 

bizottsági tag 

r[.i)f(t1~4 
Tóth Balázs 

bizottsági elnök 
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