
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2013. április 16-án 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 

J elen vannak: 
T ó th Balázs bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizottság képviselö tagjai, 
Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika, a bizottság nem képviselö tagjai 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedüs Károly 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Vámos Imre 
Hancz Sándor 

Lukács J án os 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

aljegyző 

a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

könyvvizsgáló 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök 

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 
[17/2013. (IV. 16.) PB]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerzödés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 
Elöterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerzödés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 
Elöterjesztö: dr. Pap Sándor alpolgármester 



3. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Szent László Kórus támogatása a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítványán keresztül 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

7. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 1-V. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club KŐBÁNYA név felvétele és használata iránti 
kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

l O. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 
tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

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

profit Közhasznú Kft. között fennálló Közhasznú Szerződés módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 

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 282. számú 
előtetjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló 
Közhasznú Szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 282. számú 
előtetjesztést támogatja [18/2013. (IV. 16.)]. 

Mihalik András megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
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2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat-ellátási szerződés módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
j el ezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését a 281. szám ú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között fennálló feladat
ellátási szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 281. számú 
előterjesztést támogatja [19/2013. (IV. 16.)]. 

3. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalása 
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 299. számú 
előte1jesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 
299. számú előterjesztést támogatja [20/2013. (IV. 16.)]. 

4. napirendi pont: 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 
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 267. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról" szóló 267. számú 
előterjesztést támogatja [21/2013. (IV. 16.)]. 
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5. napirendi pont: 
A Szent László Kórus támogatása a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség 

Alapítványán keresztül 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy a költségvetés melyik soráról kerül átcsoportosításra a támogatás 
összege? 

Rappi Gabriella: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés Kőbányai 
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások táblázat 44. Budapest-Kőbányai Szent László 
Plébánia és Egyházközség soráról kerül átcsoportosításra az összeg. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 256. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Szent László Kórus 
támogatásáról a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítványán keresztül" 
szóló 256. számú előterjesztést támogatja [22/2013. (IV. 16.)]. 

6. 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. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 251. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, l tartózkodással (2 fő nem szavazott) a "Lejárt 
határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok 
aktuális állásáról" szóló 251. számú előterjesztést támogatja [23/2013. (IV. 16.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-V. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. 1- V. 
havi várható likviditási helyzetéről" szóló 260. számú előterjesztést megtárgyalta. 

8. napirendi pont: 
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club KŐBÁNYA név felvétele és használata iránti 

kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 280. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

24/2013. {IV. 16.) PB határozat 
a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club KŐBÁNYA név felvétele és használata iránti 
kérelméről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Pénzügyi Bizottság a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (1117 Budapest, Bogdánfy u. 
10., képviseletében Simon Gábor elnök) kérelmét a Kőbánya név felvétele és használata iránt 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya 
név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete l. § (4) 
bekezdése alapján elutasítja. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésrőL 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a fejlesztési szakterületért és a külkapcsolatokért 
felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciójáról" szóló 232. számú előterjesztés megtárgyalása után kerüljön 
sor a napirendről való döntésre. 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a napirendi pont felfüggesztéséről. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal felfüggeszti a "Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának bizottsági 
1'éleményezéséről" szóló 292. számú előterjesztés tárgyalását [25/2013. (IV. 16.)]. 
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l O. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

tevékenységéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységéről" szóló napirendi 
pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

- 9°0 órától a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság együttes ülése -
(tárgyalásra kerül az együttes ülés első három napirendi pontja) 

Elnök: Az SZMSZ 22.·§ (l) bekezdésének 10. pontja alapján megnyitja a felfüggesztett 
.. Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. evz költségvetési 
koncepciójának bizottsági véleményezéséről" szóló 292. számú előterjesztés vitáját. 

9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

Szóbeli módosító javaslat: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a Bizottság szavazzon Népjóléti Bizottság alábbi 232/1. számú 
módosító j avaslatára: 

A határozattervezet első mondata az alábbiak szerint módosuljon: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára a törvényi 
és a információs hiányosságak nem teszik lehetővé a 2014. évi költségvetési koncepció 
elkészítését, így helyette a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés-készítésének további 
munkálatait az alábbiak szerint határozza meg. 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 4 ellenszavazattal a 232/1. módosító javaslatot nem támogatja 
[32/2013. (IV. 16.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 292. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

33/2013. (IV. 16.) PB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának bizottsági véleményezéséről 
(5 igen szavazattal, l ellenszavazattal, l fő nem szavazott) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 
Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetés
készítésének további munkálatairól az alábbi véleményt alkotja: 
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c+··· 

l. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (l) 
bekezdése értelmében következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
április 30-áig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Áht. 87. § (l) bekezdése értelmében a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a 
költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A fenti 
jogszabályi hivatkozások között koherenciazavar áll fenn, mivel az előterjesztés az 
önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót nem tudja 
tartalmazni. 

2. Az Áht. 24. § (l) bekezdésében megfogalmazott feltételek teljesítéséhez a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak ismemie kellene a 2014. évre tervezhető 
bevételeket, a kötelezettségvállalásokat, valamint a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait. 
Sajnálatos módon a fenti információk megbízható és valós módon nem állnak rendelkezésre, 
így elfogadhatónak tartom az előterjesztő azon álláspontját, amely a 2014. évi költségvetés
készítés további munkálatait foglalja össze. 

3. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalását javasolja Képviselő-testületnek. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 930 órakor 
bezárja. 

........................................ 
Élő Norbert 

bizottsági tag 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l 
l 
l 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

./ határozatok mellékletei 

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 FÖV ÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-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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