
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAJ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2013. szeptember 17-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László 
tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 1015 óra 

Jelen vannak: 
T ó th Balázs bizottsági elnök, . -·--------=---;-------:::-----, 

Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizott~á~{~~{~~~Xf~,~g~~·Á~~~~~ET 
Almádi Krisztina, Both Berény, Varga Mónika a bizottság nem képVisel.ő....ta · '•,:,,,,,,n:.:_:;teri Hivatala 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

i iktatósz<;lri:~ .. :>.T!.Q. ~-~--}:/?...'IK. ..... 
jegyző , ::013 SZEPT 3 O. 
aljegyző ,-j~~ 

' ,-··········· ........................... ~/'-·--· 

alpolgarmester . , ;: .. . ........ cw Eolöad6: 
alpolgármester · . :t1':tiiékl@t 

a Jogi Csoport részéről J:_ ~~O ll,:)_ ~J-o( ::l l\x: ~Ilo 1j 
a Gazdasági és Pénzügyi: Irotiávezetoje 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, 
hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[80/2013. (IX. 17.)]: 

l. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, valamint a 2013. I. 
félévi munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi zárszámadásáról szóló 
szöveges beszámoló, valamint a 2013. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámoló 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Térfigyelő Központ 2013. év első félévének működéséről szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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



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

l. napirendi pont: 
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, valamint a 2013. I. 

félévi munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 554. számú 
előterjesztés támogatásától. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi 
munkájáról, valamint a 2013. I. félévi munkájáról" szóló 554. számú előterjesztést támogatja 
[81/2013. (IX. 17.)]. 

2. napirendi pont: 
A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi zárszámadásáról szóló 

szöveges beszámoló, valamint a 2013. I. félévi szakmai és pénzügyi beszámoló 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy a zárszámadásnak nem kellene-e részletesebbnek lennie? 

Rappi Gabriella: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat előírhatja, hogy milyen 
adatokat kell tartalmaznia a zárszámadásnak A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
tulajdonképpen az Önkormányzat által 2012. évben nyújtott pénzügyi hozzájárulás 
felhasználásáról készített egy beszámolót. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet címe, valamint szövege az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"12013. (IX. 19.) KÖKT határozat 
a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi [zárszámadásáról] 
tevékenységéről szóló [szöveges] beszámolóról, valamint a 2013. I. félévi szakmai és 
pénzügyi beszámolóról 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat 2012. évi [zárszámadás szöveges] tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

2. A Képviselő-testülete a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2013. I. félévi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját elfogadja." 

(567 /1. módosító javaslat) 
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Az előterjesztő nevében dr. Pap Sándor támogatja az 567/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságo t, hozza meg döntését az 567. 
számú előterjesztés támogatásáról az 567/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 
Fenntartó Társulás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, valamint a 2013. I. félévi 
szakmai és pénzügyi beszámo lóról" szóló 567. szám ú előterjesztést az 567/l. módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [82/2013. (IX. 17.)]. 

3. napirendi pont: 
A Térfigyelő Központ 2013. év első félévének működéséről szóló beszámoló 

· Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Érdeklődik, hogy miért nem került még elfogadásra a Térfigyelő Központ 
müködéséröl szóló beszámoló? Emlékezete szerint második alkalommal kerül a Bizottság elé 
ez az anyag. 

Mihalik András: Véleménye szerint nmcs semmilyen változás a Térfigyelö-rendszer 
müködésében. 

Elnök: Elmondja, hogy Budapest egyik legnagyobb karnerarendszerét müködteti Kőbánya. 
Az Önkormányzat évente több millió forintot költ a müködtetésére. Beszámol arról, hogy a 
lakosság részéről is érkezett több panasz arról, hogy a rendörség nem kezeli megfelelőerr a 
kamerarendszert. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 576. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal (l fő nem szavazott) a "Térfigyelö Központ 
2013. év első félévének müködéséröl" szóló 576. számú előterjesztést támogatja [83/2013. 
(IX. 17.)]. 

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

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 20 !3. 1-X 
havi várható likvidirási helyzetéről" szóló 568. számú előterjesztést megtárgyal ta. 
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5. 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, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Pénzügyi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő 
határozatok, valamint a pályázatok aktuális állásáról" szóló 553. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 1025 órakor bezárja. 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~;\ " . {{1 
f.; ; . .· .. "::... Al' . G.· .;r t, .. ·/tt'it:.· 7 ??iY 

::~·: s11,4fv.lo ·" •••••••• • c; • • • • • • • • • ••••••••• 
,\J';·:.:;\-1~arksteinné Molnár Julianna 

-' bizottsági tag 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D 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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2013 O {) A1- · looo , k . P' ·· 'B' tt' "l'' "l . . .. .. · .......................... ora or megtartott enzugyt tzo sag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Varga Mónika 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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