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Kesziilt a Penzugyi Bizottsag 2014. augusztus 26-an megtartott lesen, a Budap_~stF()yarQs X. ____ _ 
keriilet K6banyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben ( .. s&tx~:·s.zent Las,t:l6 t~r"' 
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Jelen vannak: 
T6th Balazs bizottsagi elnok, 
El6 Norbert, Marksteinne Molnar Julianna, Mihalik Andras, a bizottsag kepvisel6 tagjai, 
Almadi Krisztina, Both Bereny, Varga M6nika, a bizottsag nem kepvisel6 tagjai. 

Tamicskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian 
Dr. Pap Sandor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pandine Csernak Margit 

Meghivottak: 
Rappi Gabriella 

jegyz6 
alpolgarmester 
a Jogi Csoport reszer61 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 

a Gazdasagi es Penziigyi Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: T6th Balazs bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Penziigyi Bizottsag uleset. Megallapitja, hogy 
a Bizottsag 7 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az iilesr61 
hangfelvetel keszul. 

Tajekoztatasul elmondja, hogy a ,Helyi Valasztasi Bizottsag harom tagjanak es ket p6ttagjanak 
megvalasztasar61" sz616 4 3 9. szamu el6terj esztest. az el6terj eszt6 visszavonta, es uj el6terj esztest 
nyujtott be 442. sorszamon. Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel napirendjere, es hatodik 
napirendi pontkent targyalja a ,Helyi Valasztasi Bizottsag harom tagjanak es ket p6ttagjanak 
megvalasztasar61" sz616 442. szamu el6terjesztest. 

A Penziigyi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal felveszi napirendjere a ,Helyi V alasztasi 
Bizottsag harom tagjanak es ket p6ttagjanak megvalasztasar61" sz616 442. szamu el6terjesztest 
[68/2014. (VIII. 26.)]. 

Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a napirend 
elfogadasar61. 

A Penziigyi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak szerint fogadja el napirendjet 
[69/2014. (VIII. 26.)]: 

1. A K6banya kozteriiletein szolga16 rend6ri allomany letszamaval kapcsolatos felterjesztes 
targyaban az Orszagos Rend6r-f6kapitanysag altai keszitett tajekoztat6 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 



2. A Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak 
modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa 
El6terjeszt6: Kovacs Robert polgarmester 

3. A X. keri.ilet- K6banyai ,WOLF" Polgar6rseg OPSZ Gepjarmu Felderit6 Specialis Ment6k 
- Polgari Vedelmi - Onkentes Tuzolto Egyestilet 2014. II. negyedeves tevekenyseger61 
szolo beszamolo 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

4. Az Alfa Polgar6r Egyesi.ilet 2014. I. felevi munkajarol szolo beszamolo 
El6terjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

5. A Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat 2014. I-IX. havi varhato likviditasi 
helyzete 
El6terjeszt6: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

6. A Helyi Valasztasi Bizottsag harom tagjanak es ket pottagjanak megvalasztasa 
El6terj eszt6: dr. Szabo Krisztian j egyz6 

1. napirendi pont: 
A Kobanya kozteriiletein szolgalo rendori allomany letszamaval kapcsolatos felterjesztes 

targyaban az Orszagos Rendor-fokapitanysag altai keszitett tajekoztato 
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

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

A Penziigyi Bizottsag a , Kobanya kozteriiletein szolgal6 rendori allomany letszamaval 
kapcsolatos felterjesztes targyaban az Orszagos Rendor-fokapitanysag alta! keszitett 
tajekoztat6" targyu 416. szamu eloterjesztest megtargyalta. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak 

modositasa es egyseges szerkezetbe foglalasa 
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. Amennyiben nines hozzaszolas, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 414. szamu 
el6terjesztes tamogatasarol. 

A Penzi.igyi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai 
Polgarmesteri Hivatal Alapito Okiratanak modositasarol es egyseges szerkezetbe foglalasarol" 
szolo 414. szamu el6terjesztest tamogatja [70/2014. (VIII. 26.)]. 
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3. napirendi pont: 
A X. keriilet- Kobanyai ,WOLF" Polgarorseg OPSZ Gepjarmii Felderito Specialis 

Mentok- Polgari V edelmi- Onkentes Tiizolto Egyesiilet 2014. II. negyedeves 
tevekenysegerol szolo beszamolo 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: Felhivja a figyelmet, hogy az el6terjesztes szerint az Egyestilet 2014. aprilis, majus, 
junius h6napr61 keszitett beszamol6ja, a szolgalati 6raszam 6sszesit6je, valamint a 2014. II. 
negyedevi gepkoesi elszamolasa (menetlevelek es szamlak) a www.kobanya.hu honlapon 
elerhet6, a honlapon viszont nem talalta meg. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a 
Bizottsagot, hozza meg donteset a 412. szamu el6terjesztes tamogatasar61. 

A Penziigyi Bizottsag 4 igen szavazattal, 1 tart6zkodassal (2 f6 nem szavazott) a ,X. keriilet -
K6banyai ,WOLF" Polgar6rseg OPSZ Gepjarmii Felderit6 Speeialis Ment6k- Polgari Vedelmi 
- Onkentes Tiizolt6 Egyestilet 2014. II. negyedeves tevekenyseger61" sz616 412. szamu 
el6terjesztest tamogatja [7112014. (VIII. 26.)]. 

4. napirendi pont: 
Az Alfa Polgaror Egyesiilet 2014. I. felevi munkajarol szolo beszamolo 

Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester 

Elnok: A Wolf Polgar6rseg beszamol6ja eseteben a beszamol6 reszet kepezik a rend6rsegi 
igazolasok is. Erdekl6dik, hogy az Alfa Polgar6rseg beszamol6ja miert ter el ett61? 

Dr. Szabo Krisztian: Ellentetben a Wolf Polgar6rseggel, az Alfa Polgar6rseg kevesbe reszletes 
beszamol6t nyujt be. Nyilvan ez azzal van osszefiiggesben, hogy az Alfa Polgar6rseg nem kap 
penzbeli tamogatast az Onkormanyzatt61, ezert nem kell elszamolnia reszletesen annak 
felhasznalasar61. 

Elnok: Megkoszoni a tajekoztatast. Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, 
hozza meg donteset a 417. szamu el6terjesztes tamogatasar61. 

A Penzugyi Bizottsag 5 igen, egyhangu szavazattal (2 f6 nem szavazott) az ,Alfa Polgar6r 
Egyestilet 2014. I. felevi munkajar61" sz616 417. szamu el6terjesztest tamogatja [72/2014. 
(VIII. 26.)]. 

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

likviditasi helyzete 
Eloterjeszto: dr. Pap Sandor alpolgarmester 

Elnok: Az allami atvallalas kovetkezteben megsziintek az Onkormanyzat hosszu tavu hite1ei. 
Erdeklodik, hogy van-e meg mas hite1e az 6nkormanyzatnak? 

Dr. Pap Sandor: Nines. Tajekoztatasul elmondja, hogy mar esak engedellye1 1ehet hitelt 
fe1venni. 
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Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiil 
lezarja. 

A Penziigyi Bizottsag a ,Budapest Fovaros X keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. I-IX havi 
varhat6likviditasi helyzeterol" sz6l6 422. szamu eloterjesztest megtargyalta. 

6. napirendi pont: 
A Helyi V alasztasi Bizottsag harom tagjanak es ket pottagjanak megvalasztasa 

ElOterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

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

A napirendi ponthoz szobeli kiegeszitest tesz: 

Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy a mult het folyaman, hataridoben 
benyujtasra keriilt a ,Helyi Valasztasi Bizottsag harom tagjanak es ket p6ttagjanak 
megvalasztasar61" sz616 eloterjesztes, azonban a Fovarosi Valasztasi Iroda m6dositotta a 
bizottsag tagjaira vonatkoz6 korabbi allasfoglalasat. Ennek ertelmeben a korabbi Orszaggyiilesi 
Egyeni Valaszt6keriileti Valasztasi Bizottsag tagjai nem lehetnek a Helyi Valasztasi Bizottsag 
tagjai, ezert a mult heten benyujtott 439. szamu eloterjesztes visszavonasra keriilt. Az ujonnan 
javasolt tagok elsosorban az Onkormanyzat kozalkalmazottai koreb61 kertiltek kivalasztasra. 

Elnok: Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 442. szamu 
eloterjesztes tamogatasar61. 

A Penziigyi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal a ,Helyi V alasztasi Bizottsag harom 
tagjanak es ket p6ttagjanak megvalasztasar61" sz616 442. szamu eloterjesztest tamogatja 
[73/2014. (VIII. 26.)]. 

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott napirendjet megtargyalta. Megkoszoni a 
megjelentek munkajat, es a Penziigyi Bizottsag iileset 1015 orakor bezarja. 
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