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K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2021. június 15-én 09 óra 00 perctől 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

Budapest, 2020. június 15. 

         Bónus Éva                         

   a bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

    Tóth László 

      aljegyző 

 

 


