Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. december 13-án
15 órakor tartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Jelen vannak:
Pál Tibor,
Kandolka László,
Mezey István,
Kállay Gáborné,
Leskó Emese – tagok.
Hivatal részéről:
Formanek Gyula alpolgármester,
dr. Ördögh Brigitta aljegyző,
dr. Szabó József irodavezető,
dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó,
Pál József csoportvezető,
Koór Henrietta csoportvezető,
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Hidasi Gábor képviselő, V. Szabó Szilvia újságíró Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.
Pál Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, Törőcsik Judit,
Görgényi Máté, Victor Tamás Máté képviselők jelezték, hogy nem tudnak eljönni, ezért igazoltan vannak távol. Az
ülést megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 91/2012. (XII.13.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó
előzetes döntések meghozatalára
320/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre
322/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására
323/2012., 323/3/2012 sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi
Önkormányzattal
324/2012., 324/2/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
320/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: Kérem, hogy a határozati javaslatból a b pontot támogassák.
Pál Tibor: Mennyit lehet behajtani és mekkora bevétel várható, van-e elképzelésünk?
Mezey István: Ebben az esetben 600 millió Ft-os követelésállományt kezel a BÖP Kft. Ezzel a 3 x 25 millió Ft-tal
és erre vonatkozóan nehéz becslést adni, 2 – 3 millió Ft a haszon. Valójában a végrehajtók munkájára teszünk
ígéretet. A végrehajtások évek óta zajlanak, az elmúlt évek tőkeértékéből számított megtérülés volt a kiindulási
pont. Ezért kérünk kölcsönt a három tulajdonostól, mert lényegesen nagyobb megtérülést ígér, így ezzel a
finanszírozással a 600 millió Ft-os tőkeértéknek a kezelése, mintha ugyanezt a követelésállományt eladta volna a
cég.
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 92/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 320/2012. sz. - ”Javaslat a
BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések
meghozatalára” című - előterjesztést.
Határidő: 2012. december 14.
Felelős: Pál Tibor elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre
322/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor: Az előző bizottsági ülésen is elmondtam az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződést. Ezzel most
hogy állunk?
dr. Szabó József: Az első lépéseket megtettük, az adatok kezelése csak úgy lett volna folytatható, amennyiben
az adatvédelmi biztostól kapunk nyilvántartási számot. A kérelmet időközben eljuttattuk. November elején
megkaptuk a nyilvántartásba vételről szóló értesítést. Ha jó az a vélelmezés, mi szerint adatok lekérése ilyen
módon olcsóbb megállta volna a helyét, akkor november elejétől lett volna erre lehetőség. Azóta áttekintettük a
lehetőséget, van egy elemzés a költségekről. A megállapítás az volt, hogy ha mi kérjük le az adatokat, akkor sem
olcsóbb, nem érünk el vele megtakarítást, a szerződést nem kötöttük meg. Mivel nem olcsóbb, nincs relevanciája
annak, hogy ezt a feladatot az önkormányzat átvegye a Ferencvárosi Parkolási Kft-től.
Pál Tibor: A 3. számú határozati javaslat kiegészítését eltudja–e fogadni, hogy a megkötés előtt a Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottság a szerződést tárgyalja, akkor még tartsunk bizottsági ülést. Kérem, szavazzunk az
előterjesztés 3. számú határozati javaslatáról.
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dr. Bácskai János: Igen.
PEB 93/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 322/2012. sz. - ”Javaslat a
367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre” című – előterjesztés 3 számú
határozatát az ülésen elhangzottakkal együtt.
Határidő: 2012. december 14.
Felelős: Pál Tibor elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés 1. 2. 4. számú határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 94/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 322/2012. sz. - ”Javaslat a
367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre” című – előterjesztés 1. 2. 4.
számú határozatait.
Határidő: 2012. december 14.
Felelős: Pál Tibor elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
dr. Szabó József: Kiegészítem az előbbieket azzal, hogy amennyiben a bizottság ülésezik év végéig, akkor a
jóváhagyásával, ha mégsem akkor a Polgármester úr megköthesse a szerződést 2013. január 1-jétől.
Pál Tibor: Ez a kérdés a képviselőtestületi ülésen tisztázódik.
3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására
323/2012., 323/2/2012 sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A 3. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat 95-98/2012. (XII.13.) sz. a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a
Fővárosi Önkormányzattal
324/2012., 324/2/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
dr. Bácskai János: Az élet írta a határozati javaslatot, ahhoz, hogy január 1-jétől a törvénynek megfelelően a
kerület tudjon parkoltatni, a jelenleg Főváros működtetésben létező utcaszakaszokról, Ferenc krt., Mester utca
meg kell állapodnunk. A Fővárosban koncepcióváltás történt, a tegnapi rendkívüli ülésen döntés született, hogy a
Főpolgármester-helyettes felhatalmazást kapott, hogy a kerületekkel szerződést kössön. Ennek megfelelően
alakítottuk át az előterjesztést, ebben kérek a bizottságtól felhatalmazást, hogy a részleteket a Főpolgármesterhelyettessel megtárgyalhassam. A Gazdasági Bizottság már megszavazta, hogy mielőtt aláírnám, véleményezi a
szerződést és ez a bizottság is igényt tarthat rá. A szerződést célszerű ebben az évben megkötni, hogy január 1jétől parkoltatás történhessen ezen a két útszakaszon.
Pál Tibor: Mi az eltérés a két előterjesztés között?
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dr. Bácskai János: Felhatalmazást kapok a megállapodás részleteinek megtárgyalására.
Pál Tibor: A Fővárosnál a parkolóhely üzemeltetése bruttó 9700 Ft és nálunk 12 000 Ft-ba kerül, meg tudja ezt
valaki magyarázni? Az helyes, hogy ennyire próbálunk szerződni, de évente változik-e? Szerepel benne a hó és
jégmentesítés feladatai kerüljenek ki a szerződésből, akkor ezt a Főváros látja el?
dr. Bácskai János: A parkoltatásnak máshol más ára van. A Főváros kedvező parkoló helyekkel rendelkezik,
vannak olyan helyek, ahol az ott lakókon kívül sosem parkol senki. Valahol ebben van a magyarázat. Ha a
parkolókat nem tartjuk tisztán, saját magunkat hozzuk nehéz helyzetbe. Ha kikötjük szerződésben, akkor adott
esetben még perre is számíthatunk, ezt célszerű elkerülni.
Pál Tibor: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalja, mert az indexálás fontos eleme lesz a szerződésnek.
Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 99/2012. (XII. 13.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 324/2012., 324/2/2012. sz. ”Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi
Önkormányzattal” című – előterjesztést valamint a szerződés megkötése előtt a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalja meg.
Határidő: 2012. december 14.
Felelős: Pál Tibor elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

Pál Tibor: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Pál Tibor
elnök

Fischer Ágnes
jegyzőkönyvvezető
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