Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. március 1-jén
16.30 órakor megtartott 4. üléséről
Jelen vannak: Pál Tibor – elnök
Kandolka László
Mezey István
Görgényi Máté
Victor Tamás Máté
Törőcsik Judit
Molnár György – tagok
Hivatal részéről: Kratschmer Anita – irodavezető
Nyeste Marianna – irodavezető-helyettes
Dr. Ódor Éva – polgármesteri kabinet részéről
Kiss Béla – vagyonkataszteri referens
Kosik Gáborné – irodavezető-helyettes
Szeltner Mária – belső ellenőr
Toppler Gáborné -jegyzőkönyvvezető
Pál Tibor Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel
határozatképes. A kiküldött napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem,
hogy a kiosztott előterjesztést 66/2011. számú, Ferencváros Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítása című előterjesztést vegye a bizottság napirendre.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozza:
PEB.20/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a 66/2011. számú, Ferencváros
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása című előterjesztést jelen ülésen
tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pál Tibor – elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 7 tag.)
A bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
PEB.21/2011. (III.01.) sz.
Határozat
1.) BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntés
62/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István - képviselő

2.) Ferencváros Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
66/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula – alpolgármester
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 7 tag.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1.) BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntés
62/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István - képviselő

Pál Tibor A napirenddel kapcsolatos „eredeti” előterjesztés ki lett küldve, a mellékleteket
nem kaptuk meg. Kérem az előterjesztőt, hogy egészítse ki az előterjesztést.
Mezey István Tájékoztatom T. bizottságot, hogy a BÖP Kft-ben a szétválásunk az utolsó
stádiumába érkezett. Az előterjesztés arról szól, hogy a parkolási társulás szétválással és
egyesítéssel szűnik meg. Jogutódként megjelenik a két kerület és a főváros részéről egy
utódszervezet, illetve a BÖP Kft. nevében megmarad, de kizárólagos a kintlévőség kezeléssel
foglalkozik kisebb létszámmal, alacsonyabb költségvetéssel. A BÖP Kft-ben továbbra is
tulajdonos marad Ferencváros. A 2010. december 31-e előtti követeléseket fogja kezelni a
cég. A társasági törvény sajátossága, hogy minden félnek meg kell jelölni azt az
utódszervezetet, amelybe a kft-ből kivont tárgyi eszközt átviszi. Itt elsősorban a parkolóórákra
gondolok. Minden újonnan alakult cégnek a társasági szerződését el kell fogadnia minden
félnek. Ez nehéz jogi procedúra. A taggyűlésben képviselem Ferencvárost, de természetesen
ezt csak testületi felhatalmazással tehetem meg. Ezt a testületi felhatalmazást fogom
reményem szerint holnap megkapni a társasági szerződések aláírására, a szerződéstervezetek
elfogadására. A szerződéseket mellékletként megkapták a képviselők, bár elnök úr jelezte,
hogy nem látta ezeket. Az utódszervezetek, illetve a BÖP Kft-nek az alapító okiratai, egyéb
szerződései kusza, nehéz helyzet. Arra kérem a képviselőket, hogy támogassák továbbra is a
szétválás folyamatát. Legkésőbb április 30-val létrejön az a „kis” BÖP Kft., amely a
kintlévőségeket kezeli. Ettől kezdve a Ferencvárosi Parkolási Kft. saját jogán végezheti
teljeskörűen azt a parkolási szolgáltatást, melyet január óta egyébként már végez. A tárgyi
eszközök jogi helyzete is tisztázásra kerül. Jelzem, hogy ebben a pillanatban egy
haszonbérleti szerződés keretében használjuk azokat az órákat, amelyek a mi tulajdonunkban
vannak. A szétválással ezek a tárgyi eszközök bekerülnek a gondozásunkba és nem béreljük a
BÖP Kft-től, hanem saját jogon a kerülethez kerül.
Pál Tibor A szétváláshoz az kell, hogy a másik két tulajdonos is hasonlóképpen döntsön.
Most arról kell dönteni, hogy elfogadjuk a szerződést, és Mezey István képviselő úr képviselje
a céget a közgyűlésen.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozza:

PEB.22/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 62/2011. számú, BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos
végleges döntés című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Határidő: 2011. március 2.
Felelős: Pál Tibor – elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 7 tag.)
2.) Ferencváros Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
66/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Formanek Gyula – alpolgármester
Pál Tibor A televízió eddig is az épületben működött, de nem volt része a művelődési
központnak. Most bekerül az FMK ellátandó feladatok körébe. A költségvetés tárgyalásánál a
pénzt már előirányoztuk a soron. Minden feltétel megvan, hogy a televízió működni tudjon.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozza:
PEB.23/2011. (III.01.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 66/2011. számú, Ferencváros Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása című előterjesztést elfogadásra javasolja a
Képviselőtestületnek.
Határidő: 2011. március 2.
Felelős: Pál Tibor – elnök
(7 igen, egyhangú)
(A szavazásban részt vett 7 tag.)
Pál Tibor Van két olyan revizori vizsgálat, melyet érdemes lenne a bizottságnak
megtárgyalni. Az egyik az FMK-val kapcsolatos, a másik a FESZ átvilágítása. Azt javaslom,
hogy rendkívüli bizottsági ülés keretében tárgyaljuk meg a témákat. Erről mindenkit időben
értesítünk.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
k.m.f.
Pál Tibor
elnök

