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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Pénzügyi Bizottság 2011. október 18-án 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 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Mácsik András, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai,  
Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
 
Távolmaradását előre jelezte:  Távolmaradás oka: 
 
Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja  kötelező munkahelyi távollét 
 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Radványi Gábor   alpolgármester 
Dr. Pap Sándor   alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián   jegyző 
Dr. Boldog Krisztina   jogász 
Dr. Rugár Oszkár   Belső Ellenőrzés részéről   
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését.  Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
 
 
A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

1. A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása  
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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3. Tokody Marcell Gergely képviselői indítványa a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nevének 
megváltoztatása tárgyában 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról, valamint a 
pályázatok alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

5. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi 
várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. Az étkezési és térítési díjak nyilvántartásával kapcsolatos programot telepítő céggel 
kötött szerződés vizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 60. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a „Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról” szóló 60. számú előterjesztést. 
 
 
 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 57. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 

 
 
A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a „Kőbányai Önkormányzat 
2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról” szóló 57. számú előterjesztést. 
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3. napirendi pont: 
Tokody Marcell Gergely képviselői indítványa a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nevének 

megváltoztatása tárgyában 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Mihalik András: Elmondja, hogy tudomása szerint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
van a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ezért a Kőbányai Önkormányzat nem változtathatja meg a 
kórház nevét. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 46. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 

 
A Pénzügyi Bizottság 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja „Tokody Marcell 
Gergely képviselői indítványát a Bajcsy-Zsilinszky Kórház nevének megváltoztatása” tárgyú 
46. számú előterjesztést. 

 
 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról, valamint a pályázatok 

alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 77. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztató támogatásáról. 

 
A Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi a „Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról, 
valamint a pályázatok alakulásáról” szóló 77. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót 
 

 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I-XI. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 

 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 56. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztató támogatásáról. 
 



4 

A Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről” szóló 56. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztatót. 
 
 
Mácsik András megérkezett az ülésterembe.  

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

 
 
 

6. napirendi pont: 
Az étkezési és térítési díjak nyilvántartásával kapcsolatos programot telepítő céggel 

kötött szerződés vizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 

 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 

 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az étkeztetési szabályzat elkészítése folyamatban van, 
a tervezet az intézményvezetők véleményezésre megkapták. A kezdetleges problémák 
ellenére, már másfél hónapja jól működik a rendszer. A korábbi adatok egy része felvételre 
került a jelenleg kialakított rendszerbe.    
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 44. 
számú előterjesztésben foglalt tájékoztató elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi az „Étkezési és térítési díjak 
nyilvántartásával kapcsolatos programot telepítő céggel kötött szerződés vizsgálatáról” szóló 
44. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót. 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 914 órakor 
bezárja. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 

…………………………………. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

…………………………………. 
Tóth Balázs 

bizottsági elnök 
 



5 

 
 
 
 
 

A jegyzőkönyv mellékletei 
 
 
 
 
 

� meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 
 
� jelenléti ív 
 
� ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 
 
□ írásban benyújtott módosító javaslat  
 
□ jegyző törvényességi észrevétele  
 
□ interpelláció 
 
□ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
 
□ felszólalási jegy 
 


