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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült a Budapest Főváros VII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete  

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2021. június 15-én, 09 óra 00 perckor 

tartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

Bizottsági ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

   Bp., VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet ülésterem 

 

Jelen vannak: 
  

 
Bónus Éva bizottsági tag 

 Kertész Tamás igazolt távollét 

 Molnár István igazolt távollét 

 Nagy Andrea igazolt távollét 

 Sztipich Gábor bizottsági tag 

 Szűcs Zoltán bizottsági tag 

 Veres Zoltán bizottsági tag 

 

Meghívott vendégek: 
  

 Tóth László aljegyző 

 dr. Györky Erika jegyzői irodavezető 

 dr. Veninger Nándor irodavezető helyettes 

 Nemes Erzsébet irodavezető 

 

Bónus Éva: 

Szeretettel köszöntök Mindenkit! 

Akkor el is kezdenénk a Bizottsági ülést végre személyesen. 

Legelőször is a napirendi pontokról kellene szavaznunk. Mindenki megkapta a napirendi 

pontokat. Kérdezném, hogy van-e kérdés, hozzáfűzni való? Ha nincsen, akkor a napirendi 

pontokról kérném, hogy szavazzunk! 

Négy igennel elfogadtuk a határozat, a napirendi pontokat. 
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1/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- A napirendi pontok elfogadása – 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Testületi előterjesztések megtárgyalása 

Előterjesztő: - - 

2.) Egyéb 

Előterjesztő: - - 

 

Zárt ülés keretében:  

3.) Egyéb 

Előterjesztő: - - 

 

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ülése a3. – 3. pontok kivételével nyilvános, melyre 

Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom. 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták. 

 

1. NAPIRENDI PONT 

- Testületi előterjesztések megtárgyalása- 

Bónus Éva: 

Első napirendi pontunk a Testületi előterjesztések megtárgyalása. A Testületi napirendi pontjai 

szerint mondanám a napirendi pontokat.  

Az első javaslat a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítására. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? Ha nincsen akkor először is 

megtárgyalásra javasolást fogunk megszavazni. Kérdezem, hogy megtárgyalásra javasoljuk-e 

a Képviselő-testületnek a napirendi pontot? 

Négy igennel elfogadtuk, megtárgyalásra javasoljuk. 

2/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- Javaslat a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítására - 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) tárgyalásra 

javasolták a Képviselő-testület számára. 

Mellékletek: 

 - Testületi anyagok véleményezése 
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Bónus Éva: 

Következő kérdésem, hogy elfogadásra javasoljuk-e a Képviselő-testületnek a napirendi 

pontot? Kérem, szavazzunk! 

Három igen, egy - sárga az mi volt? – Tartózkodás – egy tartózkodással – háttérben nem 

hallható beszélgetés hallatszik - akkor elfogadásra nem javasoljuk. Köszönjük! 

3/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- Javaslat a 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítására - 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadásra 

nem javasolták a Képviselő-testület számára. 

Bónus Éva: 

A Testületi napirendi pont szerint a hetes napirendi pont, javaslat az önkormányzati tulajdonban 

álló egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására. Ezzel kapcsolatban van-

e bárkinek kérdése? Ha nem, akkor kérdezném, hogy megtárgyalásra javasoljuk-e a Képviselő-

testületnek? Kérem, szavazzunk! 

Négy igennel egyhangúan elfogadtuk. 

4/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló egyes gazdasági társaságok 

könyvvizsgálóinak megválasztására - 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) tárgyalásra 

javasolták a Képviselő-testület számára 

 

Bónus Éva: 

Következő kérdésem, hogy elfogadásra javasoljuk-e a napirendi pontot Képviselő-testületnek?  

Három igen, egy tartózkodással – háttér nem hallható beszélgetés– akkor nem, elfogadásra nem 

javasoljuk! Köszönöm!  

5/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló egyes gazdasági társaságok 

könyvvizsgálóinak megválasztására - 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadásra 

nem javasolják a Képviselő-testület számára. 

Bónus Éva: 

Testületi számozás szerint nyolcas napirendi pont, javaslat az Akácfa Udvar Kft. részére 

pótbefizetés biztosítására. Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése. Nem 

látok kérdést? Akkor kérdezném, hogy megtárgyalásra javasoljuk-e e Képviselő-testületnek? 

Kérem, hogy szavazzunk!  

Négy igenel elfogadtuk. Köszönöm! 
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6/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

-         Javaslat az Akácfa Udvar Kft. részére pótbefizetés biztosítására- 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) tárgyalásra 

javasolták a Képviselő-testület számára 

 

Bónus Éva: 

Elfogadásra javasoljuk-e a Képviselő-testületnek a napirendi pontot. Kérem, szavazzunk! 

Négy igennel elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen! 

7/2021. (VI.15.) sz. PKB határozat 

- Javaslat az Akácfa Udvar Kft. részére pótbefizetés biztosítására - 

 

A fenti előterjesztést a Bizottság tagjai (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadásra 

javasolták a Képviselő-testület számára. 

 

2. NAPIRENDI PONT 

- Egyéb- 

 

Bónus Éva: 

Második napirend pontunk, egyebek közt van-e bárkinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója 

bármilyen témában? Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm a munkát! Az ülést 

berekesztem! 

 

 

 

Kmf. 

 

      

 Bónus Éva        Veres Zoltán  

        a bizottság elnöke       bizottsági tag  

  

         

    Tóth László 

      aljegyző  

 

Jegyzőkönyv elkészülte: 2021.június 16. 

 


