
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
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l 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. június 15-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: 830 óra 

Az ülésről hangfelvétel készül. 

J elen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Marksteinné Molnár Julianna, Élő Norbert, Mácsik András, Mihalik András a bizottság 
képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, V ar ga Mónika a bizottság nem képviselő tagj JUn.-\PEST FŐVÁROS X. KERÜLET 

KÓB.\>iYAI ÖNKOR1\1.,{.NYZAT 
p,>~.·:irmcstcri Hivatala j ... , 

~~~~~:2~1~1:~ ... J:i.~. O~. Jd.Je(t. ). Y Távolmaradását előre jelezte: 
Both Berény a bizottság nem képviselő tagja l 2011 JúN 1 5. 

~---- ... - ... ------------1 

Tanácskozási joggal jelen vannak: l Eiöszc1n:. .. ~ .. db Előadó: 

dr. Mózer Éva Hatósági Iroda vezetője l mellékiet 

dr. Korpai Anita Hatósági Iroda részéről LJ:. {23uQ'f-Jm~~~~----li=~ 
Rappi Gabriella Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
dr. Éder Gábor jogász 

Meghívottak: 
Szabó László 
Deézsi Tibor 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 7 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Gömör Katalin vezeti. 

160/2011. (VI. 15.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 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. Javaslat a Budapest X. kerület közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának 
biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló ... /2011 . ( .. ) 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. 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 

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

161/2011. (VI. 15.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest X., Halom u. 42. 
szám alatt, az S l területén lévő 13-as jelű raktár helyén a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bruttó 
10 OOO eFt összegből alakítson ki egy vizesblokkot, melynek fedezetét a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 13/a. számú mellékletében, az 
"Állandó kistermelői piac" soron lévő 20 OOO eFt összegből, 10 OOO eFt átcsoportosításával 
biztosítsa. Egyben kérje fel polgármestert a munkára vonatkozó szerződés aláírására. 

162/20 ll. (VI. 15.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert a 
pénzeszköz átcsoportosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

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

163/2011. (VI. 15.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés l. melléklete 
szerint alkossa meg a .... /20 ll. ( .... ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 
közterületeinek rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi 
szabályokról. 
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3.1 Napirendi pont: 
Tájékoztató az önkormányzat által egy éven túl bérbe adott önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokról, illetve az egy éven túli időre kiadott közterület-használati engedélyekről 

164/2011. (VI. 15.) sz. Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat egy évnél 
hosszabb időre szóló bérleti szerződéseiről, illetve közterület-használati engedélyeiről készült 
tájékoztatást vegye tudomásul. 

ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a bizottság ülését 8,57 órakor bezárja. 

d-. cG ;t(.' l' . r (·'-t..: ~ 
Tóth Balázs 

bizottsági elnök 
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