
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2020. február 27. napján 8 óra 38 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő  

 Bányai Amir Attila képviselő 

  Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag 

  Koncz Róbert nem képviselő bizottsági tag 

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

 

Távolmaradását előre jelezte: Sebők Máté Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

      dr. Veres Anikó aljegyző 

      Polonkai Zoltánné osztályvezető 

       

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 

határozatképes, elmondja, hogy Sebők Máté Zoltán képviselő bejelentette távolmaradását. 

 

Bereczki Miklós javaslat, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő, alábbi 

napirendi pont elfogadását: 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

41/2020.(II.27.) határozata a 2020. február 27-ei rendkívüli ülés napirendi pontjának 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2020. február 27. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati 

rendelet módosítására (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester  

 

A Bizottság rátér a napirendi pont tárgyalására. 

 

 

1. NAPIRENDI PONT: 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 

módosítására (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Koncz Róbert: Most derült ki? Ezzel a számmal megyünk már nem tudom mióta. A hatosban ez a 

szám már biztosan benne volt, ez már egyszer valahová fel lett töltve. Most valami újdonság, ez az 

54 millió Ft aszfaltozás? 

 

Polonkai Zoltánné: a szerződés 871 millió Ft-ról lett megkötve, és voltak feltételek. Az 

Önkormányzat az egyik feltételnek nem tudott megfelelni, amikor megkötöttük a támogatási 

szerződést, mert a Gombosszeg utca és a Gombosszeg köz tekintetében nem tudtuk lerakni az építési 

engedélyt, ezért azt nem finanszírozták le. Év közben engedi, de ilyenkor év végén már bejönnek 

azok az egyezőségek, amelyeket egyeztetni kell a Kormánnyal. Kevesebb pénzt, 816 millió Ft-ot 

kaptunk az útépítésre. A kettő különbsége mutatja a Gombosszeg utca, Gombosszeg köz részét. Az 

előirányzatot vissza kellett venni, ennyivel csökkent a főösszeg. Február 5-éig kellett leadni a 2019. 

évi beszámoló végleges teljesítés-számait, és ekkor már bejönnek a kötelező egyezőségek.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. 

(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet elfogadását.    

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

42/2020.(II.27.) határozata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról   

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-

tervezetet.  

 

Bereczki Miklós elmondja, a jegyzőkönyv állandó második aláírója, Sebők Máté Zoltán 

távolmaradása miatt szükségessé vált ideiglenes második aláíró személyéről dönteni.  

 

A Bizottság, a mai napi jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírójaként Weiland Annamária 

bizottsági tagot javasolja. 

 

Weiland Annamária elfogadja a jelölést, és hozzájárul jelölésének nyílt ülésen történő 

tárgyalásához. 

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 2020. február 

27-ei jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírója Weiland Annamária bizottsági tag legyen.  

 

A Bizottság 5 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának 

43/2020.(II.27.) határozata a 2020. február 27-ei ülésről készült jegyzőkönyv ideiglenes második 

aláírójáról 

A Pénzügyi Bizottság a 2020. február 27-ei üléséről készült jegyzőkönyv ideiglenes második 

aláírójának Weiland Annamária bizottsági tagot választja meg.   

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, kellemes munkát kíván, a nyílt ülést 8 óra 43 perckor 

bezárja. 
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K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                      Weiland Annamária                            

                 bizottsági elnök                                                              bizottsági tag 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 


