
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZ~¥4 
SZE?T t ?, 

KEPVISELO-TESTULETENEK 
PENZUGYI BIZOTTSAGA 

JEGYZOKONYV 

Kesziilt a Penziigyi Bizottsag 2014. szeptember 16-an megtartott Ulesen, a Budapest F 6varos 
X. kerUlet K6banyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeb~t~fif~t~~~~~-H~~<-~R__,D,....·L.ET 'I· 

ter 29 I em 115 ) 1 ''-!' ·-· '·'N ' ;:~,7A'f . 

Az fil~s kez~ete~~k idOpontja: 845 Ora I ,:,~- .: ~~~,8/;~ji~J }o14)d - _! 

Jelen vannak: , Sl.Er- ! -
T 6th Balazs bizottsagi elnok, r~-
El6 Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Mihalik Andras, a bl~~i~Ag)(epviseltrtagj~i, 
Almadi Krisztina, Both Bereny, a bizottsag nem kepvisel6 tagjaj. ..r,c;ilekie 

! L!/ 4£)1!::);t2j'JOJ4f1X· 
Tavolmaradasat elore jelezte: TavoimYra(Iasbl{a: ·· --· · · 
Varga M6nika, a bizottsag nem kepvisel6 tagja hivatalos elfoglaltsag 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Pap Sandor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csemak Margit 

Meghivottak: 
Rappi Gabriella 

alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszer61 
a Gazdasagi es Penztigyi Iroda vezet6je 

a Gazdasagi es Penztigyi Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: T6th Balazs bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Penztigyi Bizottsag Uleset. Megallapitja, 
hogy a Bizottsag 5 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az 
Ulesr61 hangfelvetel kesztil. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg 
donteset a napirend elfogadasar61. 

A Penztigyi Bizottsag 4 igen, egyhangu szavazattal (1 f6 nem szavazott) az alabbiak szerint 
fogadja el napirendjet [77/2014. (IX. 16.)]: 

1. A F6varosi Katasztr6favedelmi Igazgat6sag Kozep-pesti Katasztr6favedelmi Kirendeltseg 
X. kerUleti Hivatasos Tiizolt6parancsnoksaga 2013. evi tiizvedelmi tevekenyseger61 sz616 
beszamol6 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

2. A lejart hataridejii vegrehajtott, illetve tovabbi intezkedest igenyl6 hatarozatok, valamint a 
palyazatok aktualis allasa 
El6terj eszt6: dr. Szabo Krisztian j egyz6 

3. A Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkormanyzat 2014. I-X. havi varhat6 
likviditasi helyzete 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

4. A Penztigyi Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasar61 sz616 tajekoztat6 
El6terjeszt6: dr. Szabo Krisztian jegyz6 



Marksteinne Molnar Julianna megerkezett az ulesterembe. 
Elnok: Megdllapitja, hogy a Bizottsdg 6 j(Jvel hatdrozatkepes. 

1. napirendi pont: 
A Fovarosi KatasztrOfavedelmi Igazgatosag Kozep-pesti KatasztrOfavedelmi 

Kirendeltseg X. keriileti Hivatasos Tiizoltoparancsnoksaga 2013. evi tiizvedelmi 
tevekenysegerol sz616 beszamolo 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Erdeklodik, hogy a Fovarosi Katasztr6favedelmi Igazgat6sag Kozep-pesti 
Katasztr6favedelmi Kirendeltseg X. kertileti Hivatasos Tuzolt6paranesnoksag es Wolf 
Polgarorseg kozott miert szunt meg az egytittmukodes? Erdemi vcilasz nem erkezett, ezert 
Jegyzo urt61 irasban fog tajekoztatast kerni, amelyrol ertesiteni fogja a Bizottsag tagjait. 
Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktil lezarja. 

A Penzugyi Bizottsdg a , Fovdrosi Katasztr6favedelmi Igazgat6sdg Kozep-pesti 
Katasztr6favedelmi Kirendeltseg X keruleti Hivatdsos Tiizolt6parancsnoksdga 2013. evi 
tiizvedelmi tevekenysegerol" sz6!6 469. szdmu eloterjesztest megtdrgyalta. 

2. 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 hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktil 
lezarja. 

A Penzugyi Bizottsdg a , Lejdrt hatdridejii vegrehajtott, illetve tovdbbi intezkedest igenylo 
hatdrozatokr6l, valamint a pdlydzatok aktudlis dlldsdr6!" sz6l6 487. szdmu eloterjesztest 
megtdrgyalta. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. 1-X. 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 nelktil 
lezarja. 

A Penzugyi Bizottsdg a ,Budapest Fovdros X kerulet Kobdnyai Onkormdnyzat 2014. 1-X 
havi vdrhat6 likviditdsi helyzeterol" sz6l6 470. szdmu eloterjesztest megtdrgyalta. 
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5. napirendi pont: 
A Penziigyi Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasarol sz616 tajekoztat6 

Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelki.il 
lezarja. 

A Penziigyi Bizottsag a , Penziigyi Bizottsag hatarozatainak vegrehajtasar6l" sz6!6 486. 
szamu eloterjesztest megtargyalta. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet megtargyalta. Megkoszoni a 
megjelentek munkajat, es a Penzligyi Bizottsag i.ileset 855 6rakor bezarja. 

bizottsagi elnok 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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A jegyzokonyv melh~kletei 

./ meghiv6, eloterjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ Ulesr61 keszi.ilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

D inisban benyujtott m6dosit6 javaslat 

D jegyzo tOrvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

D titkos es nev szerinti szavazasr61 kesziilt jegyzokonyv 

o felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST F6v AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

PENZUGYI BIZOTTSAG 

J elenleti iv 

' ll.. :?4:::.-
, ·· ~e..-{ 110 (\ r r •• • • r •• r r " 2014 .. -~- ........................ orakor megtartott Penzugy1 B1zottsag uleserol. 

Bizottsagi tagok: 

T6th Balazs 

El6 Norbert 

Marksteinne Molnar Julianna 

Mihalik Andras 

Almadi Krisztina 

Both Bereny 

Varga M6nika 

Tanacskozasi joggal: (alairas) 
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