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Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2019. március 27-én
16.00 órakor tartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Jelen vannak: Pál Tibor elnök,
Gyurákovics Andrea,
Kvacskay Károly
Frölich Péter tagok
Ifj. Kandolka László.
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Riskó György
irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgatója.
Pál Tibor: Köszöntöm a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén a megjelenteket. Megállapítom, hogy
a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Két napirend van, azt javaslom, hogy cseréljük
meg a napirendeket, mert a FESZOFE Kft. igazgatója itt van. Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal
kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 12/2019. (III.27.)

Határozat

Napirend:
1./ FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.
26.) önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása
84/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor: Ha jól értettem, akkor a funkciókat tesszük át a FEV IX. Zrt-hez. Van egy saját vagyonkezelő
cégünk, annak lesz-e szerepe ebben? Világos, hogy a FEV IX. Zrt-nél ott van a vagyonkezelő cégnek is
a portfóliója, azzal is ott valamit csinálnak. Ha egy ilyen típusú feladatot akarunk ellátni, ami a 400 millió
forintról szól, akkor az mégis csak úgy lenne logikus, hogy saját cégünket megpróbáljuk helyzetbe
hozni. Tud-e erről valaki valamit? Van-e ilyen szándék? Vagy azt mondjuk, hogy kimegyünk a piacra, a
mi cégünk is menjen ki a piacra, akkor persze nem tudom, miért van nekünk saj át cégünk? Aljegyző
urat kérdezem, hogy tud-e arról, hogy a FESZOFE Kft. és a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződés
módosításánál az a funkció, amit átrakunk a FEV IX. Zrt-hez, a vagyonkezelési funkció, a FEV IX. Zrt.
saját vagyonkezelő cégének, lesz-e szerepe a feladatok ellátásában?
Kvacskay Károly: Ennek a változtatásnak mi volt a fő oka?
Sebők Endre: Azt gondolom, hogy benne van az előterjesztésben, másrészt meg Elnök úr elmondta.
Elindul ez a program. Amikor a költségvetésnél szavazott a Képviselő-testület akkor már látszódott az
az összeg, ami az önkormányzati tulajdonú házak takarítására vonatkozik . Az 4 hónapig van a
FESZOFE Kft-nél utána átkerül a FEV IX. Zrt-hez. Ezt a feladatot, az önkormányzati tulajdonú házak
takarítását a FEV IX. Zrt. látja el a program keretében, nem alvállalkozókkal, nem saját takarítókkal,
hanem gondnoki rendszerben kívánja ellátatni és ennek a fedezetét kapta meg.
Pál Tibor: Önmagában ez az előterjesztés világos és érthető. Maga az a program, amiről szó van 400
millió forint, plusz feladatok, az egy másik kérdés. Költségvetésnél is elmondtam, hogy örülök én ennek
a plusz 400 millió forintnak, de az az irány, ami ebből kirajzolódik, hogy a házak elektromos hálózatát
felújítjuk, nem gondolom, hogy ez a legjobb irány, persze szükséges. Sokkal jobb lett volna ezt 10 évvel
ezelőtt megcsinálni, és ilyen típusú tevékenységet végezni, de emellett a szisztematikus felújításnak
folytatódnia kellett volna. Ki volt találva, még az intézményi és a cég háttér is. Azt tudom mondani, hogy
a FEV IX. Zrt-nél volt egy nagyon komoly apparátus, aki egyébként a városrehabilitációval foglalkozott,
aminek a tevékenysége az elmúlt 10 évben megszűnt. Ez nagy hiány is, ezért nincsenek kész tervek
arra vonatkozóan, hogyan is kellene a felújítást folytatni.
Pál Tibor: Kérdés, észrevétel?
javaslatáról.

Kérem, szavazzunk az 84/2019. sz. előterjesztés határozati

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 13/2019. (III.27.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek az 84/2019. sz. – ”
FESZOFE Kft. és FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Pál Tibor elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
80/2019. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Pál Tibor: A szociális rendelet módosításáról van szó, intézményi térítési díjak emeléséről van szó, ami
nem érinti a szolgáltatást igénybevevőket. Mekkora terhet jelent a mostani emelés? Van, ahol csökken,
van, ahol emelkedik a díj. Nagyságrendileg mennyit jelent? A 2018-as költségvetésben benne van-e?
Geier Róbert: Igen ez az összeg tervezve lett. Nem egy túl nagy összeg. Láthatjuk, hogy nem olyan
hatalmas összegekkel emelkedtek az intézményi térítési díjak sem. Összességében nem tudok most
jelen pillanatban számot mondani, azért mert a FESZGYI-nél, például a házi gondozásnál, ez egy
tavalyi évből kalkulált összeg, ami nem feltétlenül fogja fed ezni az idei költségeket. Ugyanígy van ez az
átmeneti otthonnál is ott látunk egy viszonylag nagyobb emelkedést, de ez is azért lehet, mert a tavalyi
tényszámokra építette az intézmény az intézményi térítési díjat. Tavaly egy nagyobb volumenű
felújításon esett át az intézmény, aminek az volt a hatása, hogy nem tudott 100 százalékon működni az
intézmény, ezért az osztószám, ami a lehetséges 12 lett volna, jelen pillanatban 9. Emiatt az osztószám
miatt emelkedett meg az intézményi térítési díj. Önmagában ez nem ró plusz terhet a költségvetésre.
Kvacskay Károly: A számokat és a számításokat ismerjük, mert benne van az előterjesztésen. Mi
látható? A tavalyi számokból van ez számolva, mit mutat a tendencia, több eltartott lesz, több
gondozott lesz? Vagy esetleg egy csökkenés látható? Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Geier Róbert: Jóslásokba nem bocsátkoznék. Igazából az látszik évről évre, hogy változik a szám.
Valamikor emelkedik és többen kérik az ellátást, van, amikor kevesebb. A FESZGYI-nél nagyon sok
ellátási forma van, hogy jövő évben hányan fogják kérni a házi gondozást, azt nem tudom megmondani.
A fix kapacitás számok, amik biztosak, kapacitásbővítésre nem lesz szükség, de ahogy változik a
kerület nyilván úgy a szükségletek is változni fognak.
Pál Tibor: Egy dolgot azért pontosan látunk itt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságban, nem először
van itt a rendelet olyan módosítása, hogy az intézményi térítési díjak, valami miatt, étkezes miatt, rezsi
költség miatt, a bérek miatt, infláció miatt. Az infláció egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra. Az
helyes, hogy nem terheljük át a szolgáltatást igénybevevőkre, de az látszik, hogy egyre többe kerül, az
étkeztetés. Már több mint 50 millió forinttal kerül többe az étkeztetés gyerek és idősotthono k esetében,
mint mondjuk a korábbi években. Az látszik, hogy ebben vagy egy nagyobb teher, amit vinni kell.
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 80/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 14/2019. (III.27.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 80/2019. sz. –
”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.
26.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2019. március 28.
Felelős: Pál Tibor elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

3

Pál Tibor: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
ifj. Kandolka László
bizottsági tag

Pál Tibor
elnök

Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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