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~~ -~ KŐBÁNYA 
uz éló varos 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Költségvetési Bizottság 2020. augusztus 25-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Tóth Balázs bizottsági elnök, 
Huszti András Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság képviselő tagjai, 
Almádi Krisztina Éva, Tóth Lívia, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
D. Kovács Róbert Antal 
Somlyó dy Csaba 
RadványiGábor 
Weeber Tibor 
Dr. Szüts Korinna 
Végh Erzsébet Liza 
Dr. Mózer Éva 
Hermann Ernő 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Novák Andrea 
Ventzl József 
Belkó Judit 

jegyző 

aljegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Költségvetési Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 
a Bizottság S fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérése, 
kiegészítése. 

Marksteinné Molnár Julianna: Átnézte az előterjesztéseket, ennek fényében javasolja, hogy a 
kiküldött meghívóban 2. pontként szereplő „A Kormánynak az önkormányzatok működését 
ellehetetlenítő intézkedései elleni tiltakozásról" szóló 362. számú előterjesztést vegyék le a 
napirendről és ne tárgyalják. Véleménye szerint ez politikai nyilatkozat, amit a Képviselő
testületnek kell megtennie, nem a Bizottságnak. Ezért javasolja, hogy ne tárgyalják az 
előterjesztést. 

Elnök: Kérdezi Jegyző urat, kíván-e hozzászólni a javaslathoz. Úgy véli, hogy nem véletlenül került 
ez az előterjesztés a Bizottság napirendjére. 
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Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy azért szerepel a Bizottság napirendjén ez az 
előterjesztés, mert az előterjesztés benyújtotta, és a feladatkörében leginkább a Költségvetési 
Bizottság érintett. Az SZMSZ szerint az előterjesztést valamely Bizottság napirendjére fel kell 
venni, a megtárgyalása már nem kötelező, tehát ha a Bizottság a napirendjéről leveszi az 
előterjesztést, attól még a Képviselő-testület tudja tárgyalni. A Bizottságnak a napirend 
módosítására vonatkozó javaslatról kell szavaznia és ennek eredményeképpen kiderült, hogy 
napirenden marad-e vagy lekerül onnan az előterjesztés. 

Radványi Gábor ügyrendi hozzászólása: Tekintettel arra, hogy az előterjesztő nincs itt, ha vita 
kerekedik, nem tudja megvédeni a saját álláspontját, akkor így hiábavaló lenne az egész tárgyalás. 
Egyetért Molnárné Marksteinné Julianna javaslatával, véleménye szerint is a képviselő-testületi 
ülésen tárgyalják meg az előterjesztést. 

Elnök: Kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését arról, hogy levegyék a napirendről a kiküldött 
meghívóban 2. pontként szereplő „A Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő 
intézkedései elleni tiltakozásról" szóló 362. számú előterjesztést. Jelzi, hogy az igen szavazat azt 
jelenti, hogy leveszik a napirendről, a nem szavazat azt jelenti, hogy nem veszik le a napirendről 

A Költségvetési Bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal nem veszi le napirendjéről „A Kormánynak 
az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései elleni tiltakozásról" szóló 362. számú 
előterjesztést [18/2020. (VIII. 25.)]. 

Elnök: Ismerteti a szavazás végeredményét, jelzi, hogy a Bizottság döntése szerint tárgyalják az 
ülésen a 362. számú előterjesztést. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság 
hozza meg döntését a napirend elfogadásáról az említett döntés figyelembevételével. 

A Költségvetési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [19/2020. (VIII. 25.)]: 

1. Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (359. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései elleni 
tiltakozás (362. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Stemler Diána önkormányzati képviselő 

3. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt megtett intézkedésekről (356. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-IX. havi 
várható likviditási és költségvetési helyzetéről (337. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 
képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (352. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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1. napirendi pont: 
Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Elmondja, hogy felsőbb szintű jogszabálymódosítás miatt kell ezeket a módosításokat 
életbe léptetni. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 359. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Költségvetési Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal „Az építményadóról szóló 41/2011. (Xl. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 359. számú előterjesztést támogatja [20/2020. 
(VIII. 25.)]. 

2. napirendi pont: 
A Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései elleni 

tiltakozás 
Előterjesztő: Stemler Diána önkormányzati képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 362. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal és 2 nem szavazattal „A Kormánynak az 
önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései elleni tiltakozásról" szóló 362. számú 
előterjesztést támogatja [21/2020. (VIII. 25.)]. 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt megtett intézkedésekről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Kéri Jegyző úr megerősítését abban, hogy bár ez bizalmas előterjesztés, de nem kötelező 
zárt ülésen tárgyalni. Elfelejtette megkérdezni, hogy szeretné-e ezt az előterjesztést zárt ülésen 
tárgyalni. 

Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Tájékoztatásul közli, hogy a bizalmasság és a zárt 
ülésen tárgyalás az néhol átfedésben van egymással, de nem ugyanaz. Az előterjesztésnek ezen 
esetben csak az az egy melléklete bizalmas, amelyben személyes adatok vannak. Egyébként az 
összes többi közérdekű, az Önkormányzat gazdálkodását érintő adat nemhogy nem bizalmas, 
hanem közérdekből nyilvános, és ez az előterjesztés nem is tárgyalható zárt ülésen, mert nincs 
olyan indok, amely a költségvetési gazdálkodás körében ezt lehetővé tenné. Nincs benne 
gazdasági érdeket érintő kérdés sem. Abban az esetben, hogyha valami zárt ülésen tárgyalható 
vagy tárgyalandó, akkor az egész előterjesztés bizalmas. Más a logikai indok egyik vagy másik 
irányban, önmagában a bizalmasság nem ok a zárt ülésre. A zárt ülés lehetősége vagy kötelező 
jellege viszont mindig bizalmasságot jelent. Itt most csak egy melléklet bizalmas és nem 
tárgyalható zárt ülésen az előterjesztés. 

Elnök: Megállapítja, hogy ezek szerint nem vétett hibát azzal, hogy nem kérdezett rá a zárt ülésen 
tárgyalás igényére. Javasolja, hogy mivel a tájékoztató annyira részletes és kimerítő a 
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veszélyhelyzet alatt elvégzett önkormányzati munkáról, kerüljön ki az Önkormányzat honlapjára 
is a koronavírusos menüpont alá. Jó tájékoztatás lehet ez a lakosság számára is. Amennyiben nincs 
több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Költségvetési Bizottság a „ Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt megtett intézkedésekről" szóló 
356. számú előterjesztést megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 1-IX. havi 

várható likviditási és költségvetési helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy ez egy szokásos, minden hónapban visszatérő tájékoztató . Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs 
hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Költségvetési Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2020. 1-IX havi várható likviditási és költségvetési helyzetéről" szóló 337. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő 

képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Költségvetési Bizottság a „ Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról" 
szóló 352. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.15 órakor bezárja. 

jegyző 
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bó Krisztián 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések {elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel {elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2020. augusztus 25-én 14.00-kor megtartott Költségvetési Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Tóth Balázs elnök 

Marksteinné Molnár Julianna 

Huszti András Norbert 

Tóth Lívia 

Almádi Krisztina Éva 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Mustó Géza Zoltán 

Radványi Gábor 

Somlyódy Csaba 

Weeber Tibor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

a 2020. augusztus 25-én 14.00-kor megtartott Költségvetési Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


