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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő -testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Költségvetési Bizottság 2020. szeptember 22-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: 14.15 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság képviselő tagja járványügyi védekezés 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Hegedűs Károly 
Mustó Géza Zoltán 
RadványiGábor 
Somlyó dy Csaba 
Novák Andrea 
Dr. Szabados Ottó 
Kálmánné Szabó Judit 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 

Az ülést vezeti: Tóth Balázs bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Költségvetési Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 
a Bizottság 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 

A Költségvetési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[22/2020. (IX. 22.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 
2/2020. (II. 20) önkormányzati rendelet módosítása (392. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi várható 
likviditási helyzetéről (379. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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3. Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő
testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (398. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület feladatellátásához kapcsolódó, egymillió 
forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződés jóváhagyása (372. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, 

valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról 
szóló 2/2020. (II. 20) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Elmondja, hogy negyedévente szoktak a költségvetéssel foglalkozni, most egy különleges 
időszak van a költségvetést érintve is, ezért a módosítások átvezetése történik az előterjesztés 
szerint. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 392. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Költségvetési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20) önkormányzati rendelet 
módosítása" tárgyú 392. számú előterjesztésttámogatja [23/2020. (IX. 22.)]. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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 Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2020. I-X havi várható likviditási helyzetéről" szóló 379. számú előterjesztést megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
Jelentés 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 kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 398. számú előterjesztés 

támogatásáról. 

A Költségvetési Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a „Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, 
valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott 
polgármesteri határozatokról" szóló 398. számú előterjesztést támogatja [24/2020. (IX. 22.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület feladatellátásához kapcsolódó, 

egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Csökkent az átadandó összeg, hiszen az Egyesület is levonta belőle azt a részt, amit nem költött el 
a veszélyhelyzet miatt. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 372. számú előterjesztés elfogadásáról. 

25/2020. (IX. 22.) KVB határozat 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület feladatellátásához kapcsolódó, 
egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződés jóváhagyásáról 
( 4 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Civil 
Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület között kötendő, 2 468 OOO Ft összegű támogatásról 
szóló szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú 
Egyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

A határozat 1. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.20 órakor bezárja. 

Tóth Balázs 
bizottsági elnök 

Elhunyt 2020. 09. 23-án. 

~~ 
Almádi Krisztina Éva 

bizottsági tag 
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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 FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2020. szeptember 22-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 FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

a 2020. szeptember 22-én 14.00-kor megtartott Költségvetési Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


