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Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. június 19-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., 
Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 835 óra 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Pap Sándor 
Weeber Tibor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) leveszi napirendjéről 
a "Polgármester 2012. évi szabadságának engedélyezéséről" szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

l. Kőbánya 2011. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról szóló 
tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést 
igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat I-VII. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont 
Kőbánya 2011. évi tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a "Kőbánya 2011. évi 
tűzvédelmi helyzetéről és a Kőbányai Tűzőrség munkájáról" szóló 527. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 

2. napirendi pont 
Jelentés a Képviselő-testület lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést 

igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a "Képviselő-testület 
lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról, valamint a 
pályázatok aktuális állásáról" szóló 525. számú előterjesztésben foglalt tájékoztató 
tudomásulvételét támogatja. 

3. napirendi pont 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1-VII. havi várható likviditási 

helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a "Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat I-VII. havi várható likviditási helyzetéről" szóló 536. 
számú előterjesztésben foglalt tájékoztató tudomásulvételét támogatja. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 8
50 

órakor 
bezárja. 

K.m. f. 

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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BUDAPEST FŐVÁROS x. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Varga Mónika 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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