
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-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: 850 óra 

A jelenléti ív alapján 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 tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Boldog Krisztina 
Vámos Imre 
Pándiné Csernák Margit 
Dióslaki Gábor 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a "Polgármester 
jutalmazásáról" sz ó ló 914. számú előterjesztést. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét: 

l. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, valamint a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.-_1-X~L. q;~~h~~Ntta~~J;:::~~ROUn 
felülvizsgált likviditási helyzete . '·· ·' ·: :;<.;,.;;,;~•vz.AT 
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Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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5. Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

7. A polgármester jutalmazása 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

1. napirendi pont: 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, valamint a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A Pénzügyi Bizottság a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a X kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

tájékoztatójáról" sz ó ló 880. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Élő Norbert megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz észrevételt tesz: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Az előterjesztés 3. mellékletében szereplő, a pályázatok 
aktuális állását tartalmazó táblázatban szerepeljen a TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító 
számú, "Táguló világ" című pályázat és annak adatai. 

A Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról" szóló 859. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót megtárgyalta. 



3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. havi várható, 

felülvizsgált likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Felhívja a figyelmet arra, hogy a betétállomány 600 millió forinttal kevesebb, 
mint év elején volt. Tájékoztatásul elmondja, hogy nem ért egyet az előterjesztés 

tudomásulvételével. 

A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-XII. 
havi várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről" szóló 891. számú előterjesztésben foglalt 
tájékoztatót megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Pótmagánvád tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezés visszavonása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján a bizottság az "Intézményvezetői illetmények 
rendezéséről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

5. napirendi pont: 
Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a bizottság az ,,Intézményvezetői illetmények 
rendezéséről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

6. napirendi pont: 
A Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

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

A Pénzügyi Bizottság a "Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkaterv-tervezetéről" szóló 865. 
szám ú előterjesztésben foglalt tájékoztatót megtárgyalta. 



7. napirendi pont: 
A polgármester jutalmazása 

Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Rossz gyakorlatnak tartja, hogy a Pénzügyi Bizottság dönt a polgármester 
jutalmazásáról. 

Dr. Boldog Krisztina: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 
2. melléklet 5.2. pontja alapján, átruházott hatáskörben gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester felett. 

Elnök: Kéri a bizottságot, hozza meg döntését a polgármester jutalmazása tárgyú, 914. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

7/2012. (XII. ll.) PB határozat 
a polgármester jutalmazásáról 
(4 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
l. A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében Kovács Róbert polgármester részére 
620 300 Ft jutalmat állapít meg. 

2. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetése iránt intézkedj ék. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. december 15. 
az aljegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a bizottság az elfogadott 
napirendet megtárgyalta, a Pénzügyi Bizottság ülését 915 órakor bezárja. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

K. m. f. 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 



BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

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

4. napirendi pont: 
Pótmagánvád tárgyában hozott ítélet elleni fellebbezés visszavonása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Gergely bánya ügyében Andó Sándor tett 
feljelentést, tehát MSZP-s feljelentésről van szó. 

Elnök: Érdeklődik, hogy mekkora költséget jelenthet az Önkormányzat számára, ha tovább 
megy a tárgyalásban? 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy részt vett a korábbi tárgyaláson. Móricz ügyvéd 
úrnak meggyőződése, hogy nincs értelme tovább vinni ezt a tárgyalást, megbízási díjáról 
lemond. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 858. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Pótmagánvád tárgyában hozott 
ítélet elleni fellebbezés visszavonásáról" szóló 858. számú előterjesztést nem támogatja. 

5. napirendi pont: 
Kovács Róbert polgármester egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetése 

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 860. számú 
előterjesztés támogatásáról. 



A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással "Kovács Róbert polgármester 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetéséről" szóló 860. számú előterjesztést 

támogatja. 

K. m. f. 



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 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-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 
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