
 
Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 
 

1/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalásra kerüljenek: 
 
NYÍLT  ÜLÉS:  
 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítása /T-5/2017. számú előterjesztés/ 

 
2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása /T-6/2017. számú 

előterjesztés/ 
 

3. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2017. évi megosztásának véleményezése /T-7/2017. számú előterjesztés/ 

 
4. a.) A polgármester, és a képviselő-testület tagjai közül választott foglalkoztatási 

jogviszonyban álló, valamint a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményének, a képviselő-
testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, 
költségtérítésének megállapítása 
b.) A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak 
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 25/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendelet módosítása /T-8/2017. számú előterjesztés/ 
 

5. A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének elfogadása /T-11/2017. számú 
előterjesztés/ 
 

6. A jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről /T-12/2017. 
számú előterjesztés/ 
 

  



ZÁRT ÜLÉS:  
 

7. Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelmek a bérleti jog ellenértékének 
csökkentése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelemmel kiegészülve /T-17/2017. 
számú előterjesztés/ 
 

8. A Budapest V. kerület Vadász u. 30. szám alatti ingatlant érintő cseréről döntés /T-
20/2017. számú előterjesztés/ 

 
9. Tájékoztatás az önkormányzat likviditási helyzetéről 

 
 
A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 21.) önkormányzati  
            rendeletének módosítása 

 
 

2/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 21.) számú rendelet módosításának 1-3. §-ig. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása 
 
 

3/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 1-28. §-ig. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető  
            bevételek 2017. évi megosztásának véleményezése 

 
 

4/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja az Önkormányzat Képviselő-testületnek a Fővárosi 
Önkormányzat 2017. évi forrásmegosztási javaslatát tudomásul vételre. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
Tárgy: a.) A polgármester, és a képviselő-testület tagjai közül választott foglalkoztatási 
jogviszonyban álló, valamint a nem a képviselő-testület tagjai közül választott foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményének, a képviselő-testület tagjai közül választott 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
b.) A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, 
természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 25/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása /T-8/2017. számú előterjesztés/ 
 

5/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra a T-8/2017. számú 
előterjesztésben szereplő 1-5. határozati javaslatok elfogadását: 

1. Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester illetménye 2017. január 1-jétől 997.200,- Ft, a 
költségtérítése 149.576,- Ft összegben kerül meghatározásra. 

2. Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Böröcz László, a 
képviselő-testület tagjai közül választott, főállású alpolgármester illetményét 2017. 
január 1-jétől 847.600,- Ft, költségtérítése 127.139,- Ft összegben állapítja meg. 

3. Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Balla Valéria a nem 
képviselő-testületi tagjai közül választott, főállású alpolgármester illetményét 2017. 
január 1-jétől 847.600,- Ft, költségtérítése 135.509,- Ft összegben állapítja meg. 

4. Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Jeneiné dr. Rubovszky 
Csilla a képviselő-testület tagjai közül választott, társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-jétől 423.797,- Ft, költségtérítése 63.570,- 
Ft összegben állapítja meg. 

5. Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 
költségtérítéséről szóló 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítását 1-2. §-
ig, az előterjesztés szerinti mellékelt tartalommal.  

 
A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: A Képviselő-testület 2017. évi Munkatervének elfogadása 
 
 

6/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Képviselő-testület 
2017. évi Munkatervét. 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. évben a 
Közmeghallgatást 2017. június 22-én 17.00 órától tartsa. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: A jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 
 

7/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
elfogadásra a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelmek a bérleti jog ellenértékének  
csökkentése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelemmel kiegészülve 

(……………….) 
 

8/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra ……… részére a VII. 
emeleti lakások vonatkozásában méltányosságból 3,7 millió Ft pénzbeli térítés összegének 
20%-kal történő mérséklését, továbbá javasolja a VII. emelet vonatkozásában a 20%-kal 
mérsékelt pénzbeli térítés összegének részletekben történő megfizetését. 
A részletfizetés engedélyezésének feltétele, hogy ……….. vállalja az általa fizetendő pénzbeli 
térítés legalább 25%-ának egy összegben történő megfizetését. A részletfizetés időtartama 
legfeljebb 3 év. 
 
 
A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 

Tárgy: Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelmek a bérleti jog ellenértékének  
csökkentése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelemmel kiegészülve 

(…………………………) 
 

9/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra 
……………………. részére a VII. emeleti lakások vonatkozásában méltányosságból 3,7 
millió Ft pénzbeli térítés összegének 20%-kal történő mérséklését, továbbá nem javasolja a 
VII. emelet vonatkozásában a 20%-kal mérsékelt pénzbeli térítés összegének részletekben 
történő megfizetését. 
 
 
A Bizottság a határozatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
Tárgy: A Budapest V. kerület Vadász u. 30. szám alatti ingatlant érintő cseréről döntés 
 

10/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező  …………………. hrsz-ú  Budapest, V. Petőfi Sándor u. 
………………………. szám alatti tulajdonjogát elcseréli ……… tulajdonát képező 1054 
Budapest Vadász u. ……… alatti, …….. helyrajzi számon felvett 74 m2 alapterületű lakás 
kizárólagos tulajdonjogára azzal a feltétellel, hogy a csereingatlanok forgalmi 
értékkülönbözetéből adódó 200.000,- Ft összeg megfizetését az Önkormányzat kárátalány 
jogcímen beszámítja, és ezzel egyidejűleg a Belváros-Lipótváros Városüzemeltetési Kft. által 
felújításra megbecsült 3.873.845,- Ft összeget ……….. részére rendelkezésre bocsátja.   
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a csereügylet a 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítását szolgálja, tekintettel arra, hogy az 
Önkormányzat szándéka szerint a Vadász u. 30. szám alatti ingatlanon sportközpontot kíván 
létesíteni Belvárosi Sportközpont elnevezéssel, amely a kerület lakosságának, azon belül 
kiemelten a kerület fiatalkorú lakosságának sportolási lehetőségét, valamint egészség 
megőrzését hivatott szolgálni. Egyúttal településfejlesztési célokat is szolgál, tekintettel az 
ingatlan leromlott műszaki állapotára, amely nem teszi lehetővé az ingatlan további 
hasznosítását jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül. 
 
A Pénzügyi Bizottság egyúttal javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a csereszerződés 
aláírására az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kerülhessen sor:  
a kérelmező igazolja,  

-  hogy a tulajdonát képező 1054 Budapest Vadász u. ………. szám alatti……… hrsz-ú 
ingatlanra közüzemi, illetve mással szemben fennálló tartozása nincs,  

-  hogy a 1054 Budapest Vadász u. ……... szám alatti, ……….hrsz-ú ingatlanon a 
Hajdú-Bihar Megyei Illetékhivatal javára fennálló 57.000,- Ft összegű jelzálog törlése 
iránt intézkedik. 

 
A Bizottság a határozatot 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

KIVONAT  
a Pénzügyi Bizottság 

2017. január 17-ei üléséről 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat likviditási helyzetéről 
 
 

11/2017. (I. 17.) PB határozat 
 
 

A Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi a 2017. január 17-én készült likviditási tájékoztatót. 
 
A Bizottság a határozatot 5 egyhangú igen szavazat mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
 
 
 
 
 Dr. Steiner Pál 
 a Bizottság elnöke 
 
 


