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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANWAiiA'~r:; 
KEPVISELO-TESTULETENEK r)·-

r:ENzfJGYI BIZOTTSAGA t.li!4 

JEGYZOKONYV 

'# (_1 
b J, 

Kesztilt a Penztigyi Bizottsag 2014. majus 20-an megtartott tilesen, a Budapest F6varos X. kertilet 
K6banyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent Laszlo ter 29. I. em. 
115.). 

Az iiles kezdetenek idopontja: 830 ora 

Jelen vannak: 
Toth Balazs bizottsagi elnok, O<.P 
El6 Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Mihalik Andras, a bizottsag kepvisel6 tagjai, 
Both Bereny, Varga Monika, a bizottsag nem kepvisel6 tagjai j· . -i· 

1{ ~?.345/ZJ JOALt/(1. 
Tavolmaradasat elOre jelezte: Tavolmaradas o a: 
Almadi Krisztina, a bizottsag nem kepvisel6 tagja betegseg 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Radvanyi Gabor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csernak Margit 
Kalmanne Szabo Judit 

Dr. Gyetvai Tibor 
Toth Bela 
Poko Gabor 
Deezsi Tibor 

Meghivottak: 
Rappi Gabriella 
Jogane Szabados Henrietta 

alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszer61 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 
a Human Iroda Oktatasi, Kulturalis, Civil Csoport 
vezet6je 
a BRFK X. kertileti Rend6rkapitanysag vezet6je 
a K6banya Kozbiztonsagaert Kozalapitvany elnoke 
a K6banya Tuzvedelmeert Kozalapitvany elnoke 
a K6banyai V agyonkezel6 Zrt. kepviseleteben 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda reszer61 
a Human Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: Toth Balazs bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Penztigyi Bizottsag tileset. Megallapitja, hogy a 
Bizottsag 6 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az tilesr61 
hangfelvetel keszul. 

A Penztigyi Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[53/2014. (V. 20.)]: 

1. Beszamolo a Budapesti Rend6r-f6kapitanysag X. kertileti Rend6rkapitanysaga 2013. evi 
tevekenyseger61 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

2. Beszamolo a Budapesti Rend6r-f6kapitanysag X. kertileti Rend6rkapitanysaga altai 
tizemeltetett terfigyel6 rendszer 2013. evi mukodesenek ertekeleser61 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 



3. Tajekoztato a K6banya Kozbiztonsagert Kozalapitvany 2013. evi tevekenyseger61 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

4. Tajekoztato a K6banya Tiizvedelmeert Kozalapitvany 2013. evi tevekenyseger61 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

5. A lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenyl6 hatarozatok, valamint a 
palyazatok aktualis allasa 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztianjegyz6 

6. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2014. I-VI. havi varhato likviditasi 
helyzete 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

7. A BRFK X. kerlileti Rend6rkapitanysag hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber
hozzajarulas nyujtasara vonatkozo palyazat elbiralasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

1. napirendi pont: 
Beszamol6 a Budapesti Rendor-fOkapitanysag X. keriileti Rendorkapitanysaga 2013. evi 

tevekenysegerol 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Erdekl6dik, hogy budapesti viszonylatban milyen helyet foglalunk el a felderitesi adatok 
alapjan? 

Dr. Gyetvai Tibor: A kozepmez6ny fels6 reszen helyezkedik el K6banya. 

Martksteinne Molnar Julianna: A Kekvirag-parkkal kapcsolatban elmondja, hogy 
folyamatosan erkeznek bejelentesek az ott lakoktol azzal kapcsolatban, hogy mind a kabitoszer
fogyasztok, mind a -terjeszt6k megtalalhatok a tertileten. Velemenye szerint ezen a teriileten 
intenzivebb rend6ri jelenletre lenne sziikseg. 

Dr. Gyetvai Tibor: A jelenlegi tarsadalomban kabitoszer-fogyasztoi es a -terjeszt6i magatartas is 
megfigyelhet6. Ezt kiirtani nem lehet. A prezentacioban szerepelni fog, hogy milyen 
intezkedeseket hajtott vegre a X. kertileti Rend6rkapitanysag. Nehezseget jelent az, hogy 
kiilonfele vegyeszeti machinaciokkal megvaltoztatjak az egyes kabitoszerek osszetetelet, igy 
szintetikus kabitoszerek jonnek letre. Ezek nem szerepelnek a kabitoszernek min6stil6 anyagok 
listajan, ezert nem is biintethet6k 

Elnok: Kb. 1-2 evvel ezel6tt a hiradasokban szo volt arrol, hogy erre a listara szervcsaladokat 
vesznek most mar fel. Ugy gondolta, hogy ezzel megoldodik a problema. Amennyiben nines tObb 
hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 313. szamu el6terjesztes tamogatasarol. 

A Penziigyi Bizottsag 5 igen szavazattal, 1 tartozkodassal a ,Budapesti Rend6r-f6kapitanysag X. 
kertileti Rend6rkapitanysaga 2013. evi tevekenyseger61" szolo 313. szamu el6terj esztest 
tamogatja [54/2014. (V. 20.)]. 
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2. napirendi pont: 
Beszamolo a Budapesti Rendor-fOkapitanysag X. keriileti Rendorkapitanysaga altai 

iizemeltetett terfigyelo rendszer 2013. evi miikodesenek ertekeleserol 
EIOterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Marksteinne Molnar Julianna: A Kekvirag-parkkal kapcsolatban ~lmondja, hogy a suru 
novenyzet gatolja a terfigyel6 kamerak ralatasat a terliletre. Erdekl6dik, hogy egy 
novenyzetritkitas es gallyazas segitene-e abban, hogy a kamerak jobban belassak a tertiletet? 

Dr. Gyetvai Tibor: Tajekoztatasul elmondja, hogy minden evben vegeznek novenyzetritkitast, 
amely termeszetesen noveli a kamerak hat6sugarat. Beszamol arr61, hogy azokon a tertileteken, 
ahol kiepitesre kertil a terfigyel6 kamerarendszer, ott csokkent a buncselekmenyek szama. Ez a 
beszamol6ban is lathat6. 

Elnok: Erdekl6dik, hogy a kameraathelyezesekkel kapcsolatban tOrtent-e valamilyen el6relepes? 

Dr. Gyetvai Tibor: Elmondja, hogy a tavalyi evben palyazat kereteben tett javaslatot a BRFK X. 
keliileti Rend6rkapitanysaga a kamerak athelyezesere. Tavaly az Onkormanyzat nem nyert a 
palyazaton, ezert iden ismet benyujtottak a palyazatot ugyanazzal ajavaslattal. Jelenleg nem tudja 
hol tart a palyazat elbiralasa. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 314. szamu 
el6terjesztes tamogatasar61. 

A Penziigyi Bizottsag 5 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal a ,Budapesti Rend6r-f6kapitanysag X. 
keliileti Rend6rkapitanysaga altai iizemeltetett terfigyel6 rendszer 2013. evi mukodesenek 
ertekeleser61" sz616 314. szamu el6terjesztest tamogatja [55/2014. (V. 20.)]. 

Elnok: Javasolja, hogy harmadik napirendi pontkent a ,BRFK X. kertileti Rend6rkapitanysag 
hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber-hozzajarulas nyujtasara vonatkoz6 palyazat 
elbiralasar61" sz616 324. szamu el6terjesztest targyalja a Bizottsag. 

A Penziigyi Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal harmadik napirendi pontkent a ,BRFK X. 
kertileti Rend6rkapitanysag hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber-hozzajarulas 
nyujtasara vonatkoz6 palyazat elbiralasar61" sz616 324. szamu el6terjesztest targyalja [56/2014. 
(V. 20.)]. 

3. napirendi pont: 
A BRFK X. keriileti Rendorkapitanysag hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber

hozzajarulas nyujtasara vonatkoz6 palyazat elbiralasa 
EIOterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Dr. Gyetvai Tibor: Koszoni azt a lehet6seget, hogy ismet 19 kollega reszestilhet ebben a 
tamogatasban. Bizik benne, hogy a kes6bbiek folyaman lesz lehet6seg arra, hogy az ujonnan 
erkez6 23 kollega koziil is reszestilhessenek ebben a tamogat<isban. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6h1s, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 324. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Penzligyi Bizottsag 6 igen, egyhangu szavazattal a ,BRFK X. kertileti Rend6rkapitanysag 
hivatasos allomanya reszere a 2014. evben lakber-hozzajarulas nyujtasara vonatkoz6 palyazat 
elbiralasar61" sz616 324. szamu el6terjesztest tamogatja [57/2014. (V. 20.)]. 

4. napirendi pont: 
Tajekoztato a Kobanya Kozbiztonsagert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Toth Bela: Keri, hogy a Kepvisel6-testlilet tamogassa a Kobanya Kozbiztonsagaert 
Kozalapitvanyt. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelklil 
lezarja. 

A Penziigyi Bizottsag a ,Kobanya Kozbiztonsagert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol" 
sz6l6 310. szamu elOterjesztest megtargyalta. 

5. napirendi pont: 
Tajekoztato a Kobanya Tiizvedelmeert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Poko Gabor: Keri, hogy a Kepvisel6-testtilet tamogassa a Kobanya Tuzvedelmeert 
Kozalapitvanyt. 

Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelklil 
lezarja. 

A Penziigyi Bizottsag a, Kobanya Tiizvedelmeert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol" sz6l6 
311. szamu eloterjesztest megtargyalta. 
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6. napirendi pont: 
A lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenylo hatarozatok, valamint a 

palyazatok aktualis allasa 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6l<is, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 326. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Penztigyi Bizottsag 3 igen szavazattal, 3 tart6zkodassal a ,Lejart hataridejii vegrehajtott, illetve 
tovabbi intezkedest igenylo hatarozatokr61, valamint a palyazatok aktualis allasar61" sz616 326. 
szamu eloterjesztest nem tamogatja [58/2014. (V. 20.)]. 

7. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-VI. havi varhato 

likviditasi helyzete 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktillezarja. 

A Penziigyi Bizottsag a , Budapest Fovaros X keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. 1- VI. havi 
wirhat6likviditasi helyzeterol" sz6l6 301. szamu eloterjesztest megtargyalta. 

Napirendi utani felszolalas: 

Elo Norbert: Kivizsgalasat keri egy benyujtott lakasberleti kerelem elbiralasanak. A Nepj6leti 
Bizottsag elutasitotta a meltanyossagi kerelmet, amelyrol indokolast nem kapott a kerelmezo. 
Erdekelne, hogy milyen mod alapjan dont arr61 a Bizottsag, hogy ki kapja meg, es ki nem a 
lakber-hozzaj arulast. 

Dr. Boldog Krisztina: Az SzMSz 30. §-a ertelmeben a Bizottsag tilesenek napirendjere 
napirendi pontkent az eloterjesztes, es az interpellaei6 veheto fel. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet megtargyalta. Megkoszoni a 
megjelentek munkajat, es a Penztigyi Bizottsag tileset 9°0 orakor bezarja. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv mellekletei 

./ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ tilesr61 kesztilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

D jegyz6 t5rvenyessegi eszrevetele 

D interpell<ici6 

D titkos es nev szerinti szavazasr61 kesztilt jegyzokonyv 

o felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST F6V AROS X. KERULET K6BANY AI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

PENZUGYIBIZOTTSAG 

J elenleti iv 

; A 9~0 
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Bizottsagi tagok: 

T6th Balazs 

El6 Norbert 

Marksteinne Molnar Julianna 

Mihalik Andras 

Almadi Krisztina 

Both Bereny 

Varga M6nika 

Tamicskozasi joggal: (alairas) 
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