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Előterjesztés 

a Pénzügyi Bizottság részére 

Z) 1}-. számú előterjesztés 

a Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Pénzügyi Bizottság hatáskörében hozott döntéseinek folyamatos nyomon követése 
érdekében 2013 I. félévben hozott határozatok felülvizsgálatáról elkészült a szakirodák 
jelentése. 

Az előterjesztés l. melléklete tartalmazza a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő 
döntéseket. 

Budapest, 2013. augusztus 21. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

V égrehajtott határozatok 

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 3112004. (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 

Intézkedés: A Bizottság döntésétől a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubot - a döntésről 
készült hivatalos kivonat megküldésével egyidejűleg- értesítettük. 

71/2013. (VI. 25.) PB határozat 
az Óhegy Polgárőr Egyesület KŐBÁNYA név használata iránti kérelméről 
(4 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Pénzügyi Bizottság az Óhegy Polgárőr Egyesület (székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár 
utca 91., képviseli: Fazekas András elnök) részére a Kőbánya név használatát - a 
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § 
(l) bekezdésében foglaltak teljesítéséig, valamint a kerületben végzett tevékenység 
elismeréséig - nem engedélyezi. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 

Intézkedés: A Bizottság döntésétől az Óhegy Polgárőr Egyesületet - a döntésről készült 
hivatalos kivonat megküldésével egyidejűleg - értesítettük. 
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72/2013. (VI. 25.) PB határozat 
Dr. Kustra Pál KÓBÁNY A név használata iránti kérelméről 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Pénzügyi Bizottság engedélyezi a dr. Kustra Pál kezdeményezésére létrehozásra kerülő 
"Kőbányai Értékvédő Egyesület" részére a Kőbánya név használatát A felhasználás 
engedélyezett célja: 

a) aktív tevékenység kifejtése a járművel történő közlekedés és a gazdasági tevékenység 
végzése során keletkező zajártalom csökkentése érdekében, 
b) ismeretterjesztő előadások szervezése az egészséges lakókörnyezet biztosítása 
témakörben. 

2. Az engedély érvényességének időtartama: az engedély kiadása napjától visszavonásig, de 
legfeljebb az Egyesület tevékenységének folytatásáig. 

3. A Kőbánya név használatáért felelős személy: dr. Kustra Pál. Az engedélyezett 
névhasználat ingyenes. 

4. A Bizottság felhatalmazza a polgáriDestert az engedélyről szóló okirat kiadására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Jogi Csoport 

Intézkedés: A "Kőbányai Értékvédő Egyesület" részére az engedélyről szóló okirat 
kiadásra került, az érintettek kézhez kapták. 
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