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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Pénzügyi Bizottság 2013. augusztus 27-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. L em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 845 óra l l.JDAPEST FÓVÁROS X. KrmÜLET l 
KŐBANY/1, [ ÜNKG~-U\L,, ''íYZA"f 

___ !._':l!_f:':' 1!2':.2~~~;-ti'r_i_:'~'-f'' -~<:_----p-____ j l __ , 

! 'k'""'s"'" 1<~-S"'f)o Ad ':4!/9. IX. i 
J elen vannak: : ~~ ;J ft.'' l, _,. f 1 ,., <'''T' ''l 'i l 
Tóth Balázs bizottsági elnök, t__J~~~- ... . .. 1 

Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, a bizoftt~:~~;l~éP,viselő tagjai, : 

Almádi Krisztina, Varga Mónika a bizottság nem képviselő tagjai i .. / 
1
. ·~c·· ·:•:<';!~~·~--::___ . . . . l i 'k ~-~ KoJ l l. ____ C/ Ao /O 2Q/!! !J.. . . '~"'c:._ l 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: . -r;- ----· 
Both Berény, a bizottság nem képviselő tagja külföldön való tartózkodás 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

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 T asi Éva vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendj ére, és negyedik napirendi pontként tárgyalja a 
"Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról" szóló 521. számú előterjesztést. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattalfelveszi napirendjére a "Rákosmenti Mezei 
Örszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról" szóló 521. 
számú előterjesztést [73/2013. (VIII. 27.)]. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[74/2013. (VIII. 27.)]: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható 
likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 



2. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári V édelern Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: dr: Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható 

likviditási helyzete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről" 
szóló 497. számú előterjesztést megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 

Mentők- Polgári Védelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. Il. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 51 O. számú 
előterjesztés támogatásától. 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "X. Kerület- Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők -·Polgári V édelern Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2013. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóról" tárgyú 51 O. 
számú előterjesztést támogatja [75/2013. (VIII. 27.)]. 

3. napirendi pont: 
A Pénzügyi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság a "Pénzügyi 
Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 517. számú előterjesztést megtárgyalta 
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4. napirendi pont: 
A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
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 az 521. számú 
előterjesztés támogatásától. 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Rákosmenti Mezei Örszolgálatot 
Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról" szóló 521. számú előterjesztést 
támogatja [76/2013. (VIII. 27.)]. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját, és a Pénzügyi Bizottság ülését 852 órakor bezárja. 

/,C!Jf . ll /J l o (tv( y ( (!Lk lt 
........................................ 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

--....L.J.Jzabó Krisztián 
jegyző 

K.m. f. 

~ / . /•7 tp·./ 1/ ,J. / 

' . 't{i ' .· !/d ./ . .... . ,t ,:.lt:ft.r .. C:. .. ;. Y.. ·t ~ ..... . 
Marksteinné Molnár Jujanna 

bizottsági tag · 
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A jegyzőkönyv mellé.kletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

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. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

J elentéti ív 

2012 W.Lú1~"- L~-' á )tc)- ' k p' .. . B' tt ' ''l' ' "l .. ·-.T .. a ·- .-. ; .. ~ .................. ora or megtartott enzugy1 Izo sag u esero . 

Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs 

Élő Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Mihalik András 

Almádi Krisztina 

Both Berény 

Varga Mónika 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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