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KŐBÁNYA 

.:izCIOvilros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Költségvetési Bizottság 2021. szeptember 14-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 200.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 14.04 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Bakos Bernadett 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 
Mustó Géza Zoltán 
RadványiGábor 
Somlyódy Csaba 
Dr. Szüts Korinna 
Végh Erzsébet Liza 

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Erdei Katalin Judit 
Novák Andrea 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési Osztály 
vezetője 

Az ülést vezeti: Bakos Bernadett bizottsági elnök 

Elnök: Köszöntök mindenkit, aki megjelent, megnyitom a Költségvetési Bizottság ülését. 
Megállapítom, hogy a Bizottság S fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az 
ülésről hangfelvétel készül. 
Van egy rövid napirendünk, 3 napirendi pont, abból 2 tájékoztató. Kérdezem, hogy a napirendhez 
van-e módosítási javaslat? Ha nincs, akkor indítom a szavazást, hogy elfogadhassuk a napirendet. 

A Költségvetési Bizottság S igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[8/2021. (IX. 14.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
S /2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása ( 418. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő
testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról ( 404. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 
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3. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-X. havi várható 
likviditási helyzetéről (395. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Az előterjesztő kívánja-e kiegészíteni? Nem. És a Bizottság részéről van-e észrevétel? Nem. 
Akkor indítom a szavazást. 

A Költségvetési Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 418. számú előterjesztésttámogatja [9/2021. (IX.14.)]. 

2. 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: Van-e ezzel kapcsolatos észrevétel? Akkor a napirendet döntéshozatal nélkül lezárom. 

A Költségvetési Bizottság a „ Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról" 
szóló 404. számú előterjesztést megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-X. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? 

Somlyódy Csaba: A Bizottság tagjait nem szerettem volna beelőzni, de ha nem jelentkeznek azért 
azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt bizottsági ülésen szó volt arról, hogy szeptember egy 
kulcsfontosságú hónap a likviditás szempontjából, hiszen több olyan adó és bevételi rész most 
teljesül, illetve fog teljesülni, amely nagyságrendben meghatározza a III. negyedév likviditását. 
Úgy néz ki a számokat megnézve, hogy azokat az előrejelzéseket, amelyeket az előző likviditáshoz 
kapcsolódóan jelzett a Pénzügyi Osztály, hogy mi várható, azok teljesültek akár az iparűzési adó, 
akár ha a más típusú bevételeket megnézzük összességében. Ha jól néztem 9 milliárd körüli 
likviditási eredményrészen állunk, ami a várakozás szerint alakult. Ezt azért teszem szóvá, mert a 
múltkor is elmondtam és most is jelezni kívánom, hogy a bevételünk azért pozitívabb, mint amit 
a pandémia elején vártunk, és nyilván az ember mindig pesszimistábban ítéli meg mondjuk 
hónapokkal azelőtt a dolgot, mint amikor bekövetkezik, hiszen akkor kevesebb meglepetés éri, de 
mivel most így állunk, én javasoltam - és ez majd a Gazdasági Bizottságban is vissza fog köszönni 
-, hogy át kell gondolni azt, hogy a felhalmozási típusú bevételeink azok ne működési célra 
fordítódjanak és egyszeri „habzsi-dőzsi" után ha úgy tetszik ne elköltésre kerüljenek, hanem 
szintén felhalmozási célú matériákká váljanak, amit hosszú távon tud az Önkormányzat 
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megfelelően használni. Olyan befektetésekre, fejlesztésekre, esetleg kincsképzésre ha rossz 
közgazdasági szóval mondanám ezt a dolgot, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb távon 
értékmegőrző vagyontárgyaink keletkezzenek ebből, ne pedig egy alkalommal ezeket felosszuk és 
akkor elköltsük. Úgyhogy én ezt kívántam csak megjegyezni, hogy ezek a számok alátámasztják, 
hogy el kell gondolkozni ezen a dolgon, hogy ezt a részét is még az idén ugye el kell kezdeni. 
Köszönöm szépen. Legalábbis ezt javaslom. 

Elnök: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor ezt a napirendet is lezárom. 

A Költségvetési Bizottság a „ Tájékoztató a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
2021 . I-X havi várható likviditási helyzetéről" szóló 395. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Ezzel a napirendünk el is fogyott, úgyhogy lezárom az ülést is 14.09 órakor. A 
jegyzőkönyvet majd Marksteinné Molnár Julianna fogja aláírni. Köszönöm szépen mindenkinek, 
aki eljött. 

tlA- ~ 
Bakos Bernadett 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~& 
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 

4 



BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2021. szeptember 14-én 14.00-kor megtartott Költségvetési Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Bakos Bernadett elnök 

Almádi Krisztina Éva 

Huszti András Norbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Tóth Lívia 

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 FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

a 2021. szeptember 14-én 14.00-kor megtartott Költségvetési Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


