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J E G Y ZÖK Ö N Y V

Készült a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 2013. október 15-én megtartott
együttes ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 9°0 óra
Pénzügyi Bizottság részéről jelen vannak:
Tóth Balázs bizottsági elnök,
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai,
Almádi Krisztina, Varga Mónika, a bizottság nem képviselő tagjai.
Távolmaradását előre jelezte:
Both Berény, Bizottság nem képviselő tagja

Távolmaradás oka:
igazoltan távol, szakvizsgán
való részvétel

Gazdasági Bizottság részéről jelen vannak:
Agócs Zsolt bizottsági elnök,
Élő 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.
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
Kovács Róbert
Dr. Pap Sándor
Radványi Gábor
Dr. Boldog Krisztina
Pándiné Csemák Margit
Szász József

jegyző

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
a Jogi Csoport részéről
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport
vezetője

Kálmánné Szabó Judit
Dr. Mózer Éva
Dr. Vörös Mária Éva
Szabó László

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil
Csoportjának vezetője
a Hatósági Iroda vezetője
az Adócsoport vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Meghívottak:
Rappi Gabriella
Deézsi Tibor

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről

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 Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Jelzi, hogy a meghívóban 6. és 7. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került benyújtásra.
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem szavazott) az alábbiak szerint
fogadja el napirendjét [89/2013. (X. 15.) PB]:
l. A telekadóról szóló 42/20 ll. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjeszt ő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
2. Az

Állami

Számvevőszék

"Jelentés

az

szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros

önkormányzati vagyongazdálkodás
X. kerület Kőbánya" címmel készített

jelentése intézkedési terve
Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztiánjegyző

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
5. A Kőbányai
Előterjesztő:

Vagyonkezelő

Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
dr. Pap Sándor alpolgármester

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2013. évi Féléves
Működési Jelentéséről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
7. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatás
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
8. Az ERECO Zrt. által nyújtott államháztartásorr kívüli támogatás átvételénekjóváhagyása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál 2013. II. és III.
negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
dr. Szab ó Krisztián jegyző

Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Jelzi,
hogy a meghívóban 6. és 7. sorszámmal jelzett előterjesztés nem került benyújtásra. Kéri a
Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét
[308/2013. (X. 15.) GB]:
l. A telekadóról szóló 42/20 ll. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző
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2. Az

Állami

Számvevőszék

"Jelentés

az

szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros

önkormányzati vagyongazdálkodás
X. kerület Kőbánya" címmel készített

jelentése intézkedési terve
Előterjesztő:

dr. Szabó

Krisztiánjegyző

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (IL 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciój a
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
5. A

Kőbányai Vagyonkezelő

Előterjesztő:

6. A

Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
dr. Pap Sándor alpolgármester

Kőbányai Vagyonkezelő

Működési Jelentéséről
Előterjesztő:

Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2013. évi Féléves
szóló tájékoztató
dr. Pap Sándor alpolgármester

7. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatás
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester
8. Az ERECO Zrt. által nyújtott államháztartásan kívüli támogatás átvételének jóváhagyása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
9. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál 2013. II. és III.
negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztató
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

l. napirendi pont:
A telekadóról szóló 42/2011. (XL 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Levezető

elnök: Kéri, akinek az
észrevétele van, jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Élő Norbert: Érdeklődik, hogy a vállalkozókra nem vonatkozik a mentesség?

Dr. Szabó Krisztián: A vállalkozó üzleti telke kivételével vonatkozik csak a mentesség a
tel ekre.
Tamás László: Egy Európai Uniós határozat alapján a vállalkozókat nem lehet túladóztatni.
Tehát, ha egy vállalkozónak nincsen nyeresége, akkor az Önkormányzatnak a rendeletét úgy
kell megalkotnia, hogy túladóztatás ne keletkezzen. Jelzi, hogy Jegyző úrnak el fogja juttatni
az erről szóló végzést.
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Dr. Szabó Krisztián: Meg fogják vizsgálni ezt. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Európai
Unió határozata közvetlen hatállyal nem rendelkezik a jogszabályra, tehát az Országgyűlésnek
kellene a helyi adókról szóló törvényben az ennek megfelelő módosítást megtennie.

Levezető

elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 625. számú előterjesztés támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 625. számú előterjesztést támogatja [90/2013.
(X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságo t, hogy hozza meg döntését a 625. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 625. számú előterjesztést támogatja [309/2013.
(X. 15.) GB].

2. napirendi pont:
Az Állami Számvevőszék "Jelentés az önkormányzati vagyongazdálkodás
szabályszerűségi ellenőrzéséről-Budapest Főváros X. kerület Kőbánya" címmel
készített jelentése intézkedési terve
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Levezető

elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy
hozza meg döntését a 614. számú előterjesztés támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az "Állami Számvevőszék "Jelentés az
önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest Főváros X.
kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési tervéről" szóló 614. számú
előterjesztést támogatja [91/2013. (X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 614. számú
támogatásáról.

előterjesztés

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Állami Számvevőszék "Jelentés az
önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről - Budapest Főváros X.
kerület Kőbánya" címmel készített jelentése intézkedési tervéről" szóló 614. számú
előterjesztést támogatja [310/2013. (X. 15.) GB].
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3. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető

elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 627. számú előterjesztés támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról" szóló 627. számú előterjesztést támogatja [92/2013. (X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 627. számú
támogatásáról.

előterjesztés

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról" szóló 627. számú előterjesztést támogatja [311/2013. (X. 15.) GB].

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Levezető

elnök: Kéri, akinek az
észrevétele van, jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése,

Szóbeli módosító javaslat:
Marksteinoé Molnár Julianna: Javasolja, hogy a határozattervezet egészüljön ki az alábbi
1.1.4. és az 1.1.5. ponttal:
Kőbánya

népességmegtartó ereje és az újszülöttek életkörülményeinek javítása
érdekében babakelengye csomag formájában egyszeri, természetbeni támogatás
nyújtásának lehetőségét,
1.1.5. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése,
felújítása önkormányzati támogatás és pénzintézeti kölcsön lejárati időpontjának
összhangba hozásának lehetőségét."

"1.1.4.

Indokolás: e két cél fontossága indokolja a koncepcióba történő beemelést.
(626/1. módosító javaslat)
Levezető elnök: Kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza meg döntését a 62611. módosító javaslat
támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 626/1. módosító javaslatot
[93/2013. (X. 15.) PB].

5

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 62611. módosító
javaslat támogatásáról.

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 626/1. módosító javaslatot
[312/2013. (X. 15.) GB].

Levezető

elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 626. számú előterjesztés támogatásáról a 62611. módosító javaslat
figyelembevételével.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 ellenszavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról" szóló 626. számú előterjesztést a
62611. módosító javaslat figyelembevételével támogatja 94/2013. (X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 626. számú
előterjesztés támogatásáról a 62611. módosító javaslat figyelembevételével.

A Gazdasági Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról" szóló 626. számú
előterjesztést a 626/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [313/2013.
(X. 15.) GB].

A

5. napirendi pont:
Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Kőbányai Vagyonkezelő

Levezető elnök: Kéri, akinek az
észrevétele van, j el ezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Marksteinoé Molnár Julianna: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos
előterjesztéseket és elfogadásra javasolja azokat.

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 629. számú előterjesztés támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról" szóló 629. számú előterjesztést
támogatja [95/2013. (X. 15.) PB].
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Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságo!, hogy hozza meg döntését a 629. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról" szóló 629. számú előterjesztést
támogatja [314/2013. (X. 15.) GB].

A Kőbányai

6. napirendi pont:
Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2013. évi Féléves
Működési Jelentéséről szóló tájékoztató
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Vagyonkezelő

Levezető

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

A Pénzügyi Bizottság a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti
2013. évi Féléves Működési Jelentéséről" szóló 628. számú előterjesztést megtárgyalta.

Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, így a napirendi pont
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja.
A Gazdasági Bizottság a "Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti
20 l 3. évi Féléves Működési Jelentéséről" szóló 628. számú előterjesztést megtárgyalta.

7. napirendi pont:
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatás
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Levezető

elnök: Kéri, akinek az
észrevétele van, jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése,

Szóbeli módosító javaslat:
Gerstenbrein György: Javasolja, hogy az előterjesztés 2. mellékletében
határozattervezet l. melléklet II. 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

szereplő

2. A Pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. A Pályázat elbírálásának határideje: [2013.]
2014. március 31. napja.
Indokolás: Gépelési hiba miatt tévesen került meghatározásra a pályázat elbírálásának
határidej e.
(631/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja a 631/1. módosító javaslatot.
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Élő Norbert elhagyta az üléstermet
Levezető elnök: Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 fővel határozatképes.
Gazdasági Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Almádi Krisztina: Jelzi, hogy személyes érintettség révén nem vesz részt a szavazásban.

Levezető elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 631. számú előterjesztés támogatásáról a 63111. módosító javaslat
figyelembevételével.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal (l fő érintettség révén nem szavazott) a
"Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatásról" szóló 631. számú előterjesztést a 631/1. módosító javaslat figyelembevételével
támogatja [96/2013. (X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 631. számú
előterjesztés támogatásáról a 631/1. módosító javaslat figyelembevételével.

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Lakóközösségek részére elektronikus
megfigyelő-rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról" szóló 631. számú előterjesztést a
631/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [315/2013. (X. 15.) GB].

8. napirendi pont:
Az ERECO Zrt. által nyújtott államháztartáson kívüli támogatás átvételének
jóváhagyása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Levezető elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése,
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Pénzügyi Bizottságot, hozza
meg döntését a 616. számú előterjesztés támogatásáról.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az "ERECO Zrt. által nyújtott
államháztartásorr kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról" szóló 616. számú
előterjesztést támogatja [97/2013. (X. 15.) PB].

Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 616. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az "ERECO Zrt. által nyújtott
államháztartásorr kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról" szóló 616. számú
előterjesztést támogatja [316/2013. (X. 15.) GB].
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9. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál2013. II. és III.
negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló tájékoztató
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Levezető

elnök: Az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.)
önkormányzati rendelet 35. §-ban foglaltak alapján a napirendi pont tárgyalására a Gazdasági
Bizottság rendelkezik hatáskörrel, átadjaaszóta Gazdasági Bizottság elnökének.
Gazdasági Bizottság elnöke: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése,
kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Élő Norbert: Köszöni az előterjesztő munkáját. Erre a tájékoztatásra gondolt.
Levezető elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal
nélkül le zárj a.

A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál
2013. Il és III negyedévben lezárt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről" szóló 615.
számú előterjesztést megtárgyalta.
Levezető

elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját. Megállapítja, hogy a bizottságok az
elfogadott napirendjeiket megtárgyalták, és a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság
egyu""ttes ülését 945 órakor bezárJ· a.
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A jegyzőkönyv mellékletei
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