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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2020. március 11-én 
17.00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Kállay Gáborné elnök, 

Árva Péter, 
Takács Krisztián (igazoltan távol) 
Takács Máriusz, 
Kádár Gábor,  
Pityó László, 
Szoboszlay Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Lentiné Domján Edit - a Belső Ellenőrzési Csoport munkatársa, Romhányi Ildikó - irodavezető-
helyettes, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Laki Csabáné belső ellenőr, Nehéz Jenő - a Szervezési és Informatikai 
Iroda munkatársa, Nemes Katalin jegyzőkönyvvezető. 
 
Kállay Gáborné: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést 17:05 
órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban vagy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Kérem, 
szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 19/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulóban) 

6/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló) 

60/2020., 60/2/2020. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők 

 
3./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása 

86/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Kállay Gáborné: Szeretnék tenni egy javaslatot. Megoldást kell találni, Takács Krisztián rendszeresen nem tud részt venni 
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság munkájában, mert a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot vezeti, ami 15:00 órakor 
kezdődik és 17:00 órára nem ér véget, amikor ez az ülés kezdődik. Kérdésem a Bizottság tagjaihoz, hogy 
megpróbálkozhatnánk-e egy másik időponttal, például egy 13:30-as időponttal, akkor lenne idő a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság 15:00 órás kezdéséig ezt az ülést befejezni. Kérdezem erről a bizottsági tagokat.  
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 
6/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester 

 
Kállay Gáborné: Az előterjesztés szerint az Önkormányzat átvállalja a béremelkedésből származó áremelést, amit az 
Önkormányzat nem terheli az érintett lakosságra. Mivel kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 6/2020. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 20/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2020. – ” Javaslat a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló) 

60/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők 

 
Dr. Mátyás Ferenc: Kétfordulós lesz maga az Átláthatósági rendelet. Ami most van előttünk, az az első fordulója a rendelet 
tárgyalásának, aztán lesz egy hónap, hogy a Hivatal különböző részlegei észrevételeket és véleményeket tegyenek. Itt most 
a bizottsági ülés előtt kaptak egy ijesztően vastag dokumentumot, mint módosító javaslat. Ez nem mind a módosító javaslat, 
maga a módosító javaslat, az első 3 oldal az indokolással együtt. Utána található az egységes szerkezetű szöveg, amiben 
ezek a módosítások átvezetésre kerültek. A módosítások jelentős része abból ered, hogy pénteken sikerült leülni 
Alpolgármester Asszonnyal, és magát a rendelet szövegét az Önkormányzat új honlapjának struktúrájára átalakítani. Az 
elején azt mondja, hogy közérdekű adatok felületen kell elhelyezni valamit. Az közérdekű adat neve az Üvegzseb lesz az új 
portálon. A rendelet gyakorlatilag ennek való megfelelést szolgálja. Ha megnézik az előterjesztés 22 módosító pontot 
tartalmaz összesen. Ennek egy jelentős része az új honlap struktúrájának való megfelelést szolgálja. Található benne 
néhány szövegpontosítás, illetve ha nézték az előterjesztést, akkor ki maradt belőle az átláthatósági biztos intézménye. 
Azért, mert ezzel kapcsolatban merültek fel aggályok, nem lehetett azt a függetlenséget és szakmaiságot egybe oda tenni 
mögé, ami célszerű lenne. Innentől kezdve, ha lenne egy ilyen pozíció egy kifizető hely lenne, és csak azért megtartani 
valamit, úgy voltunk vele, hogy semmi értelme nincs. Ezért ez kikerült belőle. Ami az előterjesztéshez képest változás, a 
hatályba léptetés, itt egy két lépcsős hatályba léptetésről lenne szó. Első körben július 1-én lépne hatályba a rendelet, azzal, 
hogy a rendeltben foglaltaknak 1 éven belül kell eleget tenni. Figyelembe veszi a javaslat azt, hogy a szerződések 
digitalizálása, szkennelése, felvitele komoly feladat lesz a Hivatal részére, a már meglévő munkák mellett. Senkit nem 
szeretnénk nehéz helyzetbe hozni. Próbáltunk olyan határidőt megadni, ami mellett ez teljesíthető. Ennek következtében, - 
eredetileg úgy lett volna az előterjesztés szövege, hogy az 1 millió forint feletti szerződések kerülnének fel -a most 
elfogadandó szövegben a 3 millió forint fölöttiek vannak. Azért, mert ezeket a 3 millió forint felettieket lehet teljesíteni 1 év 
alatt. Amint erre sor került, és erre szolgál majd a hatályba léptetőnél az utolsó bekezdés, hogy 1 év múlva 2021. június 1-
én a rendelet szövegét arra változtatjuk, hogy 3 millió forint szót lecseréljük az 1 millió forintra. Onnantól kezdve beáll az, 
hogy minden 1 millió forint feletti szerződés feltöltve lenne. 1 évig 3 millió forintos szerződések, ahogy annak vége van, 
onnan kezdődne az 1 millió forintos szerződések feltöltése. Nagyjából ezek azok, amelyek érdemi és lényeges 
rendelkezések. Kérdés esetén állok rendelkezésre. A kifüggesztés után a Hivatal szervezeti egységeinek, - akik valóban a 
mindennapok során alkalmazzák ezt a rendeletet, - az észrevételei beérkeznek, akkor azokat egyesítjük és beépítjük a 
végleges szövegbe. 
 
Kállay Gáborné: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy maximálisan egyetértek a rendelet-tervezetben lévő célokkal, de azt 
gondolom, hogy ezen a rendeleten még komoly változtatásokat kell véghezvinni, ahhoz, hogy az Önkormányzathoz méltó 
Átláthatósági rendelet legyen. Gondolom lesz még munka a II. forduló előtt. 
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Dr. Mátyás Ferenc: Amennyiben van a bizottsági Elnök Asszonynak javaslata, hogy mit építsünk be, akkor azt még a 
holnapi Képviselő-testület üléséig szóban is megteheti. Ahogyan azt sugallta, hogy ez egy silány és az Önkormányzat 
színvonalához méltatlan előterjesztés, akkor kérem, ne fukarkodjon az észrevételekkel és akár most, akár holnap a 
képviselő-testületi ülésen tegye meg. 
  
Kállay Gáborné: Meg fogom majd tenni a módosító javaslataimat. Kérem, szavazzunk a 60/2020., 60/2/2020. sz. 
előterjesztések határozati javaslatairól.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 21/2020. (III.11.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2020., 60/2/2020. sz. – 
”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

(5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem 
kialakítása 

86/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Annyit fűznék hozzá, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy „az Önkormányzat az okos tanterem 
kialakítása céljára 13 millió forintot biztosít”. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt az összeget a Tankerület visszautalta az 
Önkormányzatnak, tehát ez az összeg valóban rendelkezésre áll. Változatlanul szeretném tudatosítani. Kérem, szavazzunk 
a 86/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 22/2020. (III.11.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2020. sz. – ”Budapest IX. Kerület 
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a részvételt, az ülést 17:18 órakor bezárom.  

 
 

k.m.f. 
                   Kállay Gáborné 
                         elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
Nemes Katalin  
jegyzőkönyvvezető 


