
K/28407/7/2011/IX. 

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. szeptember 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: 900 óra 
 
 
Jelen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Élő Norbert, , Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András a bizottság képviselő tagjai,  
Both Berény, Almádi Krisztina, Varga Mónika a bizottság nem képviselő tagjai 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Pap Sándor   alpolgármester 
Dr. Boldog Krisztina   Jogi Csoport részéről 
Rappi Gabriella   Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
 
 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését.  Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Strasser Éva vezeti. 
 
216/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 
2. A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 

20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
3. Tokody Marcell Gergely önkormányzati képviselő részönkormányzat létrehozására 

irányuló képviselői indítványa 
4. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, 

határozat módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a 
pályázatok aktuális állásáról 

5. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
6. Egyebek 

• Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-IX. 
havi várható likviditási helyzetéről 
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1./ Napirendi pont: 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése 
 
 

217/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy értsen egyet dr. Gyetvai Tibor 
rendőr alezredesnek a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével, 
egyben kérje fel a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a BRFK 
értesítése érdekében. 
 
 

 
2./ Napirendi pont: 
A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 
20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság felfüggeszti „A nemzetközi kapcsolattartás és az 
ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítása” tárgyú előterjesztés tárgyalását. 
 
 
 

3./ Napirendi pont: 
Tokody Marcell Gergely önkormányzati képviselő részönkormányzat létrehozására 
irányuló képviselői indítványa 

 
 
218/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek Kőbánya Újhegy településrészen 
részönkormányzat létrehozását. 
 
 
 

4./ Napirendi pont: 
Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, 
határozat módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról, valamint a 
pályázatok aktuális állásáról 

 
 
219/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 19/2011. (I. 20.) Bp. Főv. X. 
ker. Kőb. Önk. határozatát ne vonja vissza, hanem hatalmazza fel a Polgármestert, hogy kérje 
fel a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 
Fenntartó Társulással történő tárgyalások megkezdésére. 
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220/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű 
végrehajtott, a határidő módosításra, visszavonásra, határozat módosításra javasolt és a 
folyamatban lévő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról” tárgyú előterjesztés 
1. mellékletében foglalt határozatokat hozza meg, a módosítással együtt.  
 
 
 

5./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 

 
 
221/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság a 2010 őszétől 2011. július hóig bezárólag hozott határozatainak 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 

6./ Napirendi pont: 
Egyebek 

 
 

Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-IX. 
havi várható likviditási helyzetéről 
 
 

222/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-X. havi várható likviditási helyzetéről 
készült tájékoztatót. 
 
 
 
 
ELNÖK: Bejelenti, hogy a Bizottság visszatér a 2. napirendi pont tárgyalására. 
 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Varga Noémi elhagyja az üléstermet. 
 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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2./ Napirendi pont: 
A nemzetközi kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 
20/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
223/2011. (IX. 15.) Pénzügyi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint alkossa meg önkormányzati rendeletét a nemzetközi 
kapcsolattartás és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 20/2011. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 1100 órakor 
bezárja. 
 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag 

 


