
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKQRMÁNYZA T-
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK i 'ri':1'~ 

, •• , , , ~· ;,l..Ut. .... ..-
PENZUGYI BIZOTTSAGA ES GAZDASAGI BIZOTTSAGA 

i 
''"""'·'· ,.",, ... ~-. 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 2013. május 14-én megtartott együttes 
ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 
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Pénzügyi Bizottság részéről jelen vannak: 
---.rz-t~ioJT;g--~-_j,__ .--j.I.X' 

T ó th Balázs bizottsági elnök, ,! . '/n p M ;.. í ~ 7 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizo!{(}kttzépvisel'b t'akiá'i~ ' · 
Almádi Krisztina, Both Berény, a bizottság nem képviselő tagjai. ---------

L~!()sz/1:~:. . ~,db Előadó: 
! l'neilókk;t 

Gazdasági Bizottság részéről jelen vannak: ' /S'f /v,( \,, .-,. 
~gócs Zsolt bizottsági elnök, 'k ~J .. /O_J~+~ ~--~~~1."_,__::::::::...~\ 
Elő 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. 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Varga Mónika, a Pénzügyi bizottság nem képviselő tagja a bizottsági elnökkel egyeztetve, 

igazoltan távol 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Kovács Róbert 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csernák Margit 
Vámos Imre 
Kálmánné Szabó Judit 

Hancz Sándor 

Meghívottak: 
Dr. Aziz-Malak Nóra 
Deézsi Tibor 
Dr. Rajháthy Beatrix 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Belső Ellenőrzés vezetője 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

a Jegyzői Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke 

Levezető elnök: Tóth Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke 



Levezető elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági 
Bizottság együttes ülését. Megállapítja, hogy a Pénzügyi 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 
(53/2013. (V. 14.) PB]: 

l. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. 
évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve és az ügyvezető 
2013. évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2013. 
I. negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

10. "A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására" című pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[139/2013. (V. 14.) GB]: 

l. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 
kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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2. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. 
évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 
prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve és az ügyvezető 
2013. évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

7. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 20 13. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2013. 
l. negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

1 O. "A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 
bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására" című pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója (mérleg, 

kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági jelentése 
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 360. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
2012. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági 
jelentéséről" szóló 360. számú előterjesztést támogatja [54/2013. (V. 14.) PB]. 
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Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 360. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
2012. évi számviteli beszámolójáról (mérleg, kiegészítő melléklet), üzleti és közhasznúsági 
jelentéséről" szóló 360. számú előterjesztést támogatja [140/2013. (V. 14.) GB]. 

2. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolója 

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 325. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról" szóló 325. számú előterjesztést 
támogatja [55/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 325. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról" szóló 325. számú előterjesztést 

támogatja [141/2013. (V. 14.) GB]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. 

évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Levezető elnök: Elmondja, hogy a mai ülésen három ügyvezető prémiumfeladatának 
meghatározásáról döntenek, amelyből kettő esetében ez összegszerűsítve is van. Érdeklődik, 
hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető esetében mért nincs megjelölve az 
összeg? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy pontos összeget nem tud mondani. 
Valamennyi prémiumfeladat meghatározásával kapcsolatos előterjesztés úgy került 
meghatározásra, hogy a Képviselö-testület maximum háromhavi jutalmat hagyhat jóvá az 
ügyvezetök részére. 

Dr. Rajháthy Beatrix: Beszámol arról, hogy eddig még nem kaptak könyvvizsgálói 
záradékot. Az Intézményvezető asszony jelezte, hogy problémák vannak a megbízott 
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bérszámfejtő céggel. Ezt jelezték a cég felé is, és bekérték az adatokat, amelyeket eddig még 
nem kaptak meg. Ez ügyben rnost a számviteli fegyelem megsértése és kártérítés iránt eljárás 
indult a cég ellen. 

Levezető elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza 
meg döntését a 324. szárnú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról" szóló 324. szárnú előterjesztést támogatja [56/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 325. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással "Kőbányai Szivárvány Nonprofit 
Kft. 2013. évi üzleti tervének és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról" szóló 324. szárnú előterjesztést támogatja [142/2013. (V. 14.) GB]. 

4. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti terve és a vezérigazgató 2013. évi 

prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Deézsi Tibor: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság az április 16-ai 
ülésén már döntött egy azonos tárgyú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal visszavonja a 36/2013. (IV. 16.) PB 
határozatát [57/2013. (V. 14.) PB]. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal visszavonja a 93/2013. (IV. 16.) GB 
határozatát [143/2013. (V. 14.) GB]. 

Levezető elnök: Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza meg 
döntését a 361. szárnú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2013. évi üzleti tervének és a vezérigazgató 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról" 
szóló 361. szárnú előterjesztést támogatja [58/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 361. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Gazdasági Bizottság. 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2013. évi üzleti tervének és a vezérigazgató 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról" 
szóló 361. számú előterjesztést támogatja [144/2013. (V. 14.) GB]. 

5. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Levezető elnök: Érdeklődik, hogy a Sportligetben keletkezett beszakadás milyen 
költségekkel fog járni? Elmondja, hogy az új sorként megjelenítésre kerülő projektekről az 
előterjesztésben nincs szó, ezért rövid tájékoztatást kér róluk. 

Dr. Pap Sándor: A Sportligetben keletkezett beszakadás betömése a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. becslése szerint kb. 20 OOO OOO Ft + áfa. A Képviselő-testület a vis major 
alapból pénzt kért, amely támogatásra jó eséllyel számíthat az Önkormányzat. A Keresztury 
Általános Iskola és a Gépmadár Óvoda vizesblokk felújításával kapcsolatban elmondja, hogy 
a lekötetlen pénzmaradvány elosztásakor biztosította a fedezetet az Önkormányzat. A 
Keresztury Általános Iskola vizesblokk felújítására azért van szükség, mert idén elindul a 
Fecskefészek Bölcsőde és a Gépmadár Óvoda KEOP pályázaton keresztül történő felújítása. 
Ennek okán az Óvoda ideiglenesen átköltözik az iskolába. 

Deézsi Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési 
sorait növelik ezek a beruházások, de az Önkormányzat költségvetésében pénzmaradvány 
felosztásánál egzaktul, soronként megjelennek. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 362. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének módosításáról" szóló 362. szám ú előterjesztést 
támogatja [59/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 362. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2013. évi Éves Közszolgáltatási szerződésének módosításáról" szóló 362. számú előterjesztést 
támogatja [145/2013. (V. 14.) GB]. 
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6. napirendi pont: 
A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti terve és az ügyvezető 

2013. évi prémiumfeladatának meghatározása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Hancz Sándor: Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság az április 16-ai 
ülésén már döntött egy azonos tárgyú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal visszavonja a 38/2013. (IV. 16.) PB 
határozatát [60/2013. (V. 14.) PB] .. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal visszavonja a 95/2013. (IV. 16.) GB 
határozatát [146/2013. (V. 14.) GB]. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy hozza 
meg döntését a 359. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról" szóló 359. számú előterjesztést támogatja [61/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 359. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhaszn ú Kft. 2013. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának 
meghatározásáról" szóló 359. számú előterjesztést támogatja [147/2013. (V. 14.) GB]. 

7. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális 

Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. I. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

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 354. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "X. Kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2013. I. negyedéves tevékenységéről" szóló 354. számú előterjesztést támogatja 
162/2013. (V. 14.) PB].· 
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Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 354. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "X. Kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők- Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2013. I. negyedéves tevékenységéről" szóló 354. számú előterjesztést támogatja 
[148/2013. (V. 14.) GB]. 

8. napirendi pont: 
A KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa 
Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a közbeszerzés! az Nemzeti Fejlesztési Intézet (a 
továbbiakban: NFI) írta-e ki? Ki fogja elbírálni? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy nem az NFI írta ki a pályázatot, de miután 
uniós közösségi értékhatárt elérő közbeszerzésről van szó, így az NFI folyamatában ellenőrzi 
a teljes dokumentáció! és eljárást. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 353. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 
azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont 
vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése módosításáról" szóló 353. számú 
előterjesztést támogatja [63/2013. (V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságo!, hogy hozza meg döntését a 353. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "KÖZOP-5.5.00911-2011-0028 
azonosító számú, "Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont 
vizsgálata" című projekt Támogatási szerződése módosításáról" szóló 353. számú 
előterjesztést támogatja [149/2013. (V. 14.) GB]. 
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9. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 

2013. l. negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál 2013. I. negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről" szóló 
336. számú előterjesztést megtárgyalta. 

A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál 2013. I. negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzésekről" szóló 336. számú előterjesztést megtárgyalta. 

l O. napirendi pont: 
"A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 2013. évben 

bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás nyújtására" című pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy új 2. ponttal az alábbiak 
szerint: 

"2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére 
nyújtandó támogatás 2014. évre vonatkozó összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi." 

(343/1. módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a 343/1. módosító javaslatot támogatja 
[64/2013. (V. 14.) PB]. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 343/1. módosító javaslatot támogatja 
[150/2013. (V. 14.) GB]. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki egy új 3. ponttal az alábbiak 
szerint: 

"3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állománya részére az l. pontban felsoroltakon túl 9 fő 
részére 3 800 OOO Ft összegben nyújt bérletidíj-, illetve albérletidíj hozzájárulást a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi kőltségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) 
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önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére" 

Indokolás: A forrás a Théma Lapkiadó Kft. részére a költségvetésből biztosítandó 
4 800 OOO Ft + áfa összeg terhére kerülne kifizetésre. 

(343/2. módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság l igen, 4 ellenszavazattal, l tartózkodással a 343/2. módosító javaslatot 
nem támogatja [65/2013. (V. 14.) PB]. 

A Gazdasági Bizottság 2 igen, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 343/2. módosító 
javaslatot nem támogatja [151/2013. (V. 14.) GB]. 

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy 
hozza meg döntését a 343. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya részére 2013. évben bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás 
nyújtására" című pályázat elbírálásáról szóló 343. számú előterjesztést támogatja [66/2013. 
(V. 14.) PB]. 

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 343. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya részére 2013. évben bérletidíj-, illetve albérletidíj-hozzájárulás 
nyújtására" című pályázat elbírálásáról szóló 343. számú előterjesztést támogatja [152/2013. 
(V. 14.) GB]. 

Levezető elnök: Megköszöni a me~el~munkáját, és a Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság együttes ülését 11?5 §f~fkor~be%"~~ 
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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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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Bizottság együttes ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Varga István 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Gerstenbrein György 

Kacsmarcsik György Istvánné 

Tamás László 

Varga Mónika 
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