
IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 
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BUDAPESTFOVAROSX.KERULETKOBANYAIONKORMANYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2014. február 18-án megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 
115.). 

Az ülés kezdetének időpontj a: 845 óra 

Jelen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina, Both Berény, a bizottság nem képviselő tagjai . 

'lj/ l '1 L, k.DI·r · 

Távolmaradását előre jelezte: 
Varga Mónika, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: · · · . · - ' 
vidéken való tartózkodás &{/Lr2iio/2j JdLJjrx · · 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Kovács Róbert 
Dr. Pap Sándor 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csernák Margit 
Lukács János 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
SzászAnna 
Holicska Eszter 
Habináné Musicz Erika 

jegyző ~· 
polgármester 
alpolgármester : ·· . ·. •.· . ·•·· 

alpol~ármester . , "1.{ jtt.S~Sjl/JoPt/ fX, 
a Jogi Csoport reszerol 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
könyvvizsgáló 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Pénzügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

A Pénzügyi Bizottság 6 Igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[9/2014. (II. 18.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

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 2014. I-III. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy döntsön a napirendi pont felfüggesztéséről azon időre, amíg a 
Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalja az együttes ülés napirendjén szereplő 
előterjesztése ket. 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 2 ellenszavazattal felfüggeszti a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének 
bizottsági véleményezéséről" szóló napirendi pontot az együttes ülés napirendjén szereplő 
előterjesztések megtárgyalásáig [10/2014. (II. 18.)]. 

2. 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" sz ó ló J 03. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. 1-111. 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 2014. I-III. havi 
várható likvidirási helyzete" szóló 99. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: A Pénzügyi Bizottság ülését ideiglenesen berekeszti az együttes ülés napirendjén szereplő 
előterjesztések megtárgyalásáig. 

- Szünet-

Elnök: Az SZMSZ 22. §(l) bekezdés 10. pontja alapján ismételten megnyitja a Pénzügyi Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése 
Előterjesztő: Tóth Balázs képviselő 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Marksteinoé Molnár Julianna: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pontjában szereplő "A 
Pénzügyi Bizottság felkéri a Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást abban a tekintetben, hogy a 
jogcím előirányzatának-változtatásával kapcsolatos hatáskört indokolt-e a polgármesterre ruházni." 
mondat kerüljön törlésre. 

(116/1. módosító javaslat) 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással elfogadja a 11611. módosító 
javaslatot [15/2014. (Il. 18.)]. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 116. számú előterjesztés elfogadásáról a 116/1. 
módosító javaslat figyelembevételével. 

16/2014. (II. 18.) PB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezéséről 
(5 igen, l ellenszavazattal) 
A Pénzügyi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetről az alábbi véleményt alkotja: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 költségvetési 
rendelettervezetének főösszege 37 097 570 eFt összegben került meghatározására, amelyből 
22 728 OOO eFt-ot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 73. § 
(l) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés betartása indokol, amelynek értelemében a 
szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavonását finanszírozási kiadásként és 
bevételként is meg kell tervezni. A Pénzügyi Bizottság egyetért az előterjesztővel abban, hogy a 
törvényi rendelkezés végrehajtása mesterséges és nem valós módon emeli a költségvetés főösszegét. 
A rendelettervezet főösszegének további emelkedését a 2013. december 31-ei fizetési számla 
egyenlegének részbeni előirányzatosítása indokolja l 164 844 eFt összegben, valamint a 2014. évre 
tervezett bevételek emelkedése 434 398 eFt összegben. 

2. A költségvetési rendelettervezet előterjesztése tartalmazza az Áht. 23. és 24. §-ában 
meghatározott mellékleteket, szerkezete igazodik a fenti jogszabály elvárásaihoz. A költségvetési 
rendelettervezet az elmúlt évhez hasonlóan tartalmazza az állami, a kötelező és az önként vállalt 
feladatokat is. 

3. A költségvetési rendelettervezet valamennyi ki emelt előirányzata- a felhalmozás i célú átvett 
pénzeszköz, a tartalékok, a céltartalékok, a hitelek és kölcsönök törlesztése jogcím kivételével -
emelkedést mutat. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 67. és 68. §-ában megjelenő adósságátvállalásra tekintettel a hitelek és kölcsönök 
törlesztése költségvetési sor előirányzatot nem tartalmaz. A kiemeit előirányzatok között 
emelkedést mutat a személyi juttatások a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulása 
adó előirányzata, mintegy 625 820 e Ft összegben, (az emelkedést 404 051 eF t összegben indokolja 
a pedagógus életpályamodell bevezetése), a dologi kiadások előirányzata mintegy 296 097 eFt 
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összegben, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 80 577 eFt összegben, az egyéb 
működési és felhalmozási célú kiadások 253 200 eFt összegben, a felhalmozási feladatok 
(beruházás, felújítás) 1105 481 eFt összegben. A tartalékok és a céltartalék előirányzata 370 275 eFt 
összeggel csökkent, amelyet jelentős részben indokol az európai uniós pályázatok kiemeit jogcímen 
történő tervezése. 

4. A költségvetési rendelettervezet biztosítja a költségvetési szervek tervezett feladatainak minőségi 
ellátásához szükséges előirányzatot, javítja és új elemmel egészíti ki a szociális támogatási 
rendszert, növeli a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek engedélyezett létszámát, 
növeli a társadalmi szervezetek támogatásának előirányzatát, folytatja a 2013. évben megkezdett 
beruházásokat, és felújításokat és jelentős előirányzatot biztosít további új feladatokra. A 
költségvetési rendelettervezet módosításával lehetőség nyílhat a további pályázati lehetőségek 
kihasználásra és a tervezett bevételek elmaradása esetén tartalék képzésére. 

5. A Pénzügyi Bizottság a fentiekkel együtt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmasnak ítéli. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Pénzügyi 
Bizottság ülését 940 órakor bezárja. 

, L.3.K' 7~, / / . ' :. •'' t ·~":! 
' J / l/ ·-... ./ fr,. .> ; . ' ·, " . <·' ·:; 
/ i le / . ·· · · · " ~ .. :.:. .• !. ......... ;.~ .. (. ... hl.~···-\.·. 

Marksteinné MolnárJulianna '( 
bizottsági tag 

Törvényességi szempontból ell 

. ( 
l I 

............... :~ .. :::; ............. . 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző ( iv-. 
\ 

K. m. f. 
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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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2014 .......... · ........................ órakor megtartott Pénzügyi Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Varga Mónika 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
."{' r . Í . ' .. ~~-'?'~~:~~-~-:~~-(;h' __ .,:,_ _________________________________ _ 
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. ~.\~?}:_i __ (:~-~:_,_~ ___ tj_\ __ rt~_r;,., _____________________________ _ 

, __ ti __ ~_?_~-~--~~~---~~-~_\\~----~-~'!::1:: ____________ _ 

,_:_~~-t:~] _____ ~J:~_&.Ul _______________________________ _ 

Aláírás: 
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------------------------------------1.}------------------------------

v/}:j . ----- -~ -------t.-~~:--- ------------------------------------------------
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_______ L_\_L_~---------·--------------------------
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-----~-~~:~_!::~)-~-)_ __ ,,_,, ______________________________ _ 
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