
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS~GA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 2013. marems 19-én megtartott 
együttes 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: 9°0óra 

Pénzügyi Bizottság részéről 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. 

Gazdasági Bizottság részéről jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a 
bizottság képviselő tagjai, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, Tamás László, a bizottság nem 
képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Vámos Imre 
Szabó László 
Kárpáti Beatrix 

Lajtai Perenené 

Szabóné Gerzson Sarolta 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
Varga Noémi 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Deézsi Tibor 
Gera Zoltán 

alpolgármester 
alpolgármester 
jegyző 

a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

a Népjóléti Bizottság elnöke 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
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Levezető elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági 
Bizottság együttes ülését. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 7 fővel határozatképes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Napirend előtti felszólalás: 

Levezető elnök: Javasolja, hogy a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, 
"Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt 
Támogatási szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás módosításáról" szóló 196. 
számú előterjesztést harmadik napirendi pontként tárgyalják a bizottságok. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
azzal, hogy harmadik napirendi pontként tárgyalja a "KMOP-5.1.11 A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás 
módosításáról" szóló 196. számú előterjesztést [6/2013. (III. 19.) PB]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés módosítása és a 2013. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés megkötése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a 
Konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és 
intézményi térítési díjainak meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 
Program keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban együttműködési 
megállapodás a Kőbányai Sportszövetséggel 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2 



10. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
azzal, hogy harmadik napirendi pontként tárgyalja a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás 
módosításáról" szóló 196. számú előterjesztést [36/2013. (III. 19.) GB): 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés módosítása és a 2013. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés megkötése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a 
Konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és 
intézményi térítési díjainak meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

5. A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 
Program keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban együttműködési 
megállapodás a Kőbányai Sportszövetséggel 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l O. A X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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Tamás László megérkezett az ülésterembe. 
Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés módosítása és a 2013. évi Éves 
Közszolgáltatási Szerződés megkötése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza 
meg döntését a 168. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási 
Keretszerződés módosításáról és a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről" 
szóló 168. számú előterjesztést támogatja [7/2013. (III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 168. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási 
Keretszerződés módosításáról és a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről" 
szóló 168. számú előterjesztést támogatja [37/2013. (III. 19.) GB]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Tájékoztatásul elmondja, hogy szükségessé vált a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítása. Az előterjesztést a 
Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza 
meg döntését a 173. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról" szóló 173. számú előterjesztést 
támogatja [8/2013. (III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 173. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról" szóló 173. számú előterjesztést 
támogatja [38/2013. (Ill. 19.) GB]. 

3. napirendi pont: 
A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja" elnevezéső projekt Támogatási szerződése részeként 

a Konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza 
meg döntését a 202. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, l ellenszavazattal a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-
0001 azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás 
módosításáról" szóló 202. számú előterjesztést támogatja [9/2013. (III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 202. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 
azonosító számú, "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
elnevezésű projekt Támogatási szerződése részeként a Konzorciumi megállapodás 
módosításáról" szóló 202. számú előterjesztést támogatja [39/2013. (III. 19.) GB]. 

4. napirendi pont: 
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és 

intézményi térítési díjainak meghatározása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 167. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással (l fő nem szavazott) a "Személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és intézményi 
térítési díjainak meghatározásáról" szóló 167. számú előterjesztést támogatja [10/2013. 
{III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságo t, hogy hozza meg döntését a 167. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított ellátások és alapellátások önköltségeinek és intézményi 
térítési díjainak meghatározásáról" szóló 167. számú előterjesztést támogatja [40/2013. 
(III. 19.) GB]. 

5. napirendi pont: 
A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. 
Véleménye szerint nagyon precíz és alapos munka. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 161. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Közterület-használatról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 161. számú előterjesztést támogatja [11/2013. 
(III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 161. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Közterület-használatról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 161. számú előterjesztést támogatja [41/2013. 
(III. 19.) GB]. 
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6. napirendi pont: 
Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 209. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Önkormányzati beszerzések 
rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 209. számú 
előterjesztést támogatja [12/2013. (III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 209. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Önkormányzati beszerzések 
rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 209. számú 
előterjesztést támogatja [42/2013. (Ill. 19.) GB]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 179. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról" szóló 179. számú 
előterjesztést támogatja [13/2013. (III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 179. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról" szóló 179. számú 
előterjesztést támogatja [43/2013. (Ill. 19.) GB]. 

7 



8. napirendi pont: 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormányzat között az Öveges 

Program keretében megkötött konzorciumi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 196. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és az Önkormányzat között az Öveges Program keretében megkötött konzorciumi 
megállapodás módosításáról" szóló 196. számú előterjesztést támogatja [14/2013. 
(III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 196. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és az Önkormányzat között az Öveges Program keretében megkötött konzorciumi 
megállapodás módosításáról" szóló 196. számú előterjesztést támogatja [44/2013. 
(III. 19.) GB]. 

9. napirendi pont: 
A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban együttműködési 

megállapodás a Kőbányai Sportszövetséggel 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a támogatás összegét mire kívánja felhasználni a Kőbányai 
Sportszövetség? 

Marksteinné Molnár Julianna: A teljes program még nem állt össze, mivel kötelező 

feladatként előírja a pályázat, hogy a lakosság bevonásával kell alakítani a projektet. 

Élő Norbert: Véleménye szerint, ha elkészült a konkrét program, akkor jöjjön vissza a 
Bizottság elé az anyag. 

Marksteinné Molnár Julianna: Az Újhegyi lakótelep lakóinak feladata lesz eldönteni, hogy 
milyen programokon szeretnének részt venni. A pályázaton a Kőbányai Sportszövetség indul, 
ezért nem az Önkormányzat feladata eldönteni azt, hogy milyen prograrnak valósuljanak meg 
a projekt keretein belül. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Marksteinné Molnár Julianna: A határozattervezet l. pontja kerüljön törlésre. 
(207 /1. módosító javaslat) 

A határozattervezet megnevezésében, valamint a határozatban a "TÁMOP-5.5.4-13/2." 
szövegrész helyébe a "TÁMOP-5.5.4-13/1." szöveg lép. 

(207/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő nevében Radványi Gábor alpolgármester a 207/1. és a 207/2. módosító 
javaslatokat támogatja. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 207. számú előterjesztés támogatásáról a 207/1. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "TÁMOP-5.5.4-13/1. azonosító 
számú pályázattal kapcsolatban együttműködési megállapodásról" szóló 207. számú 
előterjesztést a 207/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [15/2013. 
(III. 19.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 207. számú 
előterjesztés támogatásáról a 207/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "TÁMOP-5.5.4-13/1. azonosító 
számú pályázattal kapcsolatban együttműködési megállapodásról" szóló 207. számú 
előterjesztést a 207/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [45/2013. 
(III. 19.) GB]. 

l O. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötend ő együttműködési 

megállapodás 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 204. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a "X. kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári Védelem Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 204. számú 
előterjesztést támogatja [16/2013. (III. 19.) PB]. 
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Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 204. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "X. kerület~ Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők ~ Polgári Védelem Önkéntes 
Tüzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 204. számú 
előterjesztést támogatja [46/2013. (III. 19.) GB]. 

Levezető elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság együttes ülését 950 órakor bezáija. 

K. m. f. 

o :l (\'<~~:~;~, ~/"'\ \ 2 ~-· 1\,J;,, .. ·~~'\ ' t;- "!.,-.! r,;.~ \ t
1 

, l 
1
1'"-7 

"' :t~.~/1:\ . !\ t\,., l 
~ CJ ', ~~ ~·~ \ ' ...................................... ~;;:; .··' ~q+ .. ·· ............................ . 

Élő Norbert \:! ~ ·' r:: J, Agócs Zsolt 
a Gazdasági Bizottság tagja :~::,.., .. c~ Gazd;sági Bizottság elnöke 

l ~1'8fit; '.~"' ~. 
'·"ZSm~ulJ.''./ 

~~ .. - •• - '~''< 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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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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