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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Pénzügyi Bizottság 2013. december 10-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében }JB~u~d:!.!a:!!!Se~stLX~.~S~z~!J:::L~~~~f.;;"';;;-;;;-J
lHJL)Al•EST FŐVÁROS X. KERÜLET
em. 115. ) ·
KóRANYAI ÖNKORMANYZAT
Pc!<>ármcsteri
Hivatalaü

Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra
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Jelen vannak:
2013 DEC 17,
.
Tóth Ba~ázs. bizott~ági e~nök,
.
.
. .
o~d.
~. -~--. ·-·····-·-------Markstemne Molnar Juhanna, a bizottság képviselő tagJai,
-~-~~-------.
~= .. d ..
Almádi Krisztina, Both Berény a bizottság nem képviselő tagjai Eloszarn .
n~8iiékle~b . ~loa .o.
L{ 51 )OjJg Joi:!J/IX
"fo}t\11-éi'~d
Távolmaradását előre jelezte:
Távol Fadás ok -:-- - -----------Élő Norbert, a bizottság képviselő tagja
az ülést követően érkezett
az ülést követően érkezett
Mihalik András, a bizottság képviselő tagja
Varga Mónika, a bizottság nem képviselő tagja
az ülést követően érkezett

!

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Pap Sándor
Dr. Boldog Krisztina
Pándiné Csemák Margit
Szász József
Szabó László

i·

alpolgármester
a Jogi Csoport részéről
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a
Bizottság 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről
hangfelvétel készül.
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét
[114/2013. (XII. 10.)]:
L A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi várható, az I-X. havi
tényadatokkal kiegészített likviditási helyzete
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
2. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a
pályázatok aktuális állása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi
Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
Tóth Balázs képviselő

l. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi várható, az 1-X.
havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzete
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 "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-XII. havi
várható, az I-X havi tényadatokkal kiegészített likvidirási helyzetéről" szóló 756. számú
előterjesztést megtárgyalta.

A lejárt

határidejű

2. napirendi pont:
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 750. számú előterjesztés
t ám ogatásátó l.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a "Lejárt határidejű végrehajtott, illetve további
intézkedést igénylő határozatokról, valamint a pályázatok aktuális állásáról" szóló 750. számú
előterjesztést támogatja [115/2013. (XII. 10.)].
3. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi
Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő
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 Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről" szóló 753. számú előterjesztést
megtárgyalta.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 855 órakor bezárja.

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

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY Al ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

J el eniéti ív

2013. december 10-én 8.30 órakor megtartott Pénzügyi Bizottság ülésérőL

Bizottsági tagok:
Tóth Balázs
Élő Norbert

Marksteinné Molnár Julianna
Mihalik András
Almádi Krisztina

·----k~~_;______\l~t~~-------------------·----

Both Berény

______ / __________ ··----y-------------·--·-·-········-------·····--
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Varga Mónika
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Meghívottak:
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