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Az ülés kezdetének időpontja: g45 óra +)0845 /9 /<21Jiti/J.x_,_/0'C'>'i"''J 

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

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

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

jegyző 

aljegyző 

a Jogi Csoport képviseletében 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

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 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy a "Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 387. számú előterjesztést utolsó napirendi pontként tárgyalja a Bizottság. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal utolsó napirendi pontként tárgyalj a a 
"Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 
387. számú előterjesztést [62/2014. (VI. 24.)]: 

Kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a napirend elfogadásáról az elhangzott módosítás 
figyelembevételével. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[63/2014. (VI. 24.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 



2. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjeszt ő: dr. Szab ó Krisztián j egy z ő 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-VII. havi várható likviditási 
helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 30 éves jubileumi 
jutalmának kifizetése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 363. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról" szóló 
363. számú előterjesztést támogatja [64/2014. (VI. 24.)]. 

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, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 396. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal (l fő nem szavazott) a "Lejárt határidejű 
végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok aktuális 
állásáról" szóló 396. számú előterjesztést támogatja [65/2014. (VI. 24.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-VII. 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. 
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A Pénzügyi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I-VII. havi 
várható likvidirási helyzetéről" szóló 391. számú előterjesztést megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 30 éves jubileumi 

jutalmának kifizetése 
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 388. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

66/2014. (VI. 24.) PB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 30 éves jubileumi 
jutalmának kifizetéséről 
(5 igen, egyhangú szavazattal, 2 fő nem szavazott) 
l. A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy Kovács Róbert (született: Jászárokszállás, 1963. 
június 2., anyja neve: Major Mária), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 150. § (l) bekezdése alapján 30 évi szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi 
jutalomra jogosult. 

2. A jubileumi jutalomra jogosító jogviszony kezdő időpontja a Kttv. 150. § (3) bekezdése 
alapján 1984. augusztus 16., akifizetés napja 2014. augusztus 15. 

3. A jubileumi jutalom a Kttv. 150. § (2) bekezdés b) pontja alapján 30 évi jogviszony esetén 
háromhavi illetménynek megfelelő összeg, azaz l 844 400 Ft. 

4. A Bizottság felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. augusztus 15. 
Feladatkörében érintett: a Pénzügyi Bizottság elnöke 

a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 

5. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Élő Norbert: Javasolja, hogy Somlyódy Csaba távolléte esetén is tegyék fel kérdéseiket, Jegyző 
úr biztos tud válaszolni rájuk. 

Elnök: Érdeklődik, hogy a szóbeli előterjesztés esetén hogyan lesz megvizsgálva annak 
szabályszerűsége? Mi a gyakorlat ilyen esetekben? 
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Élő Norbert: Ő is erre szeretett volna rákérdezni. Érdeklődik, hogy hogyan szavaznak a szóbeli 
előterjesztés határozatára? Az írásbeli előterjesztésnél milyen változás történne az eddigi 
eljáráshoz képest? 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés átolvasása kapcsán benne is felmerültek ezek a kérdések. 
Egyrészt az, hogy miben más, másrészt pedig az, hogy amiben más, az miben kedvező? 
Véleménye szerint abban az esetben, ha valamely javaslat megtétele kellően megfontolt, akkor 
ez a jelenlegi előterjesztés benyújtási rendben is minden további nélkül teljesíthető. Az SZMSZ 
olyan rugalmas lehetőségeket is tartalmaz, mint például a határidők indokolt esetben való 
áthágása. Az írásbeli előterjesztés esetén nem lát változást, de az érződik belőle, hogy kevesebb 
formai és eljárási kötelezettségnek kell megfelelnie. Azt gondolja, hogy a Képviselő úr által 
megfogalmazott javaslat a jogszabályszerkesztés feltételeinek több ponton sem felel meg. Sérti 
mind a jogalkotásról szóló 20 l O. évi CXXX. törvényben, mind pedig a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltakat. 

Élő Norbert: A szóbeli előterjesztést nem támogatja semmiképpen sem, nem tartja 
használható nak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 387. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Pénzügyi Bizottság 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerületi 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 387. számú előterjesztést nem 
támogatja [67/2014. (VI. 24.)]. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 915 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyvmellékletei 

./ 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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Varga Mónika 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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