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Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. január 17-én megtartott ülésén,-aBudap~st-Főváros )(. ----:-·~-·-··-·· 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos 'helyiségéberi(Bud~tD~st:k";\~· Aun' 
Szent László tér 29. I. em. 100.). · ., L/s~~9/{k)r2-} )(. -.. 
Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra 

Jelen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 6 ~ \ 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai;· . ~'tS'~- 1 

Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika, a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Erdei Péter 

Távolmaradás oka: 

Jogi Csoport részéről 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
Polgármesteri Kabinet részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

l. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 
javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi I-II. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A térfigyelő rendszer 2010. évi tevékenységének értékelése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 
munkatervének módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 



l. napirendi pont: 
Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra 

javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
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 32. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság a "Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, a határidő 
módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról" szóló 32. számú előterjesztésben foglalt tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Jelentés a Képviselő-testület lejárt 
határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatairól, 
valamint a pályázatok aktuális állásáról" szóló 32. számú előterjesztés l. és 2. mellékletben 
foglalt határozati javaslatokat támogatja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 1-11. havi várható 

likviditási helyzete 
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 a 34. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi I-Il. 
havi várható likviditási helyzetéről" szóló 34. számú előterjesztésben foglalt tájékozató 
tudomásulvételét támogatja. 

Élő Norbert megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

3. napirendi pont: 
A térfigyelő rendszer 2010. évi tevékenységének értékelése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Véleménye szerint érdemes megnézni például az Üllői út 
környékét. Amíg nincs kiépítve a térfigyelő rendszer, addig ideiglenes mobilkamerákat 
lehetne elhelyezni. Elmondása szerint ahová eddig kikerültek az ideiglenes mobilkamerák, 
azokon a területeken lényegesen visszaesett a rongálások és a lopások száma. 

Mihalik András: Elmondja, hogy nagyon jók a tapasztalatok a mobilkamerákkal 
kapcsolatban. 

Elnök: A 2010-2011-es adatok alapján azt a következtetést vonta le, hogy jelentősen 
megemelkedett a lopások száma. Véleménye szerint a Rendőrségnek jobban oda kellene 
figyelnie ezeknek a bűnügyeknek a visszaszorítására. 

Marksteinoé Molnár Julianna: Hiányolja a Rendőrség jelenlétét az ülésről. Tájékoztatást ad 
arról, hogy társasházak is bekapesolódtak a programba. Már vannak olyan lépcsőházak, 
kapualjak és liftek, amelyeket már bekameráztak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 51. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) a "Térfigyelő 
rendszer 2010. évi tevékenységének értékeléséről" szóló 51. számú előterjesztést támogatja. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi 

munkatervének módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módosító javaslatot tesz: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
lakásrendeletéről szóló előterjesztés napirendre tűzését tegye át a február 23-ai ülésére. (26/1. 
módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 26. 
számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról a 2611. számú módosító javaslat 
figyelembevételével. 
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A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének módosításáról" szóló 26. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslatot a 26/1. számú módosító javaslattal támogatja. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 9 30 órakor 
bezárja. 

K. m. f. 
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Tóth Balázs 
bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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