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Budapest Főváros IX. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2019. június 26-án 

16.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
       Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem 
     
Jelen vannak:   Gyurákovics Andrea, 

Kvacskay Károly,  
Ifj. Kandolka László, 

  Dr. Kulpinszky Eleonóra. 
 
Hivatal részéről: Dr. Bácskai János polgármester Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő 
aljegyző, Dr. Világos István csoportvezető, Dr. Riskó György irodavezető, Geier Róbert irodavezető-helyettes, 
Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottak: Varga Csaba, Lauth Gábor, Kalocsai Gábor (Ferencvárosi Vasutas Sportkör) 
 
Gyurákovics Andrea: Köszöntöm a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén a megjelenteket. Megállapítom, 
hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirendi javaslattal 
kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 26/2019. (VI.26.) 

Határozat 
Napirend: 

 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egyfordulóban) 
 155/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve 
 152/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész 
biztosításához támogatás nyújtása 

168/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 
 



2 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítása (egyfordulóban) 
 155/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kvacskay Károly: A rendeletnek a 13.§ (3) bekezdésénél fő van megjelölve az évekre nézve. Ez háztartásra 
vagy főre van-e számítva? 
A rendelet 43. §-nál a 65 éven felülieknél mekkora összegekről beszélünk? Mert nincs feltüntetve, hogy milyen 
összeg jelenik meg, 60 millió forintot jelöl meg az előterjesztés, de nem látok ilyen összeget a táblázat 
összefoglalójában. Hány személy kérte és mennyi lesz körülbelül? 
A 44/A §-ban szereplő internetes támogatásnál nem kellene behelyezni a 42/A §-ból azt a részt, miszerint a 10 
órát meghaladó iskolai igazolatlan hiányzás esetén, kizárni azokat a diákokat, akik nem jelennek meg az 
iskolában, és több igazolatlan órájuk van, mint 10 óra? Ezt bevettük a 42/A §-nál, a diákbérletnél, ellenben nem 
látom az internetes támogatásnál. Nem lenne-e jogszerű, ha egy ilyen dolgot betennénk? 
 
Kállay Gáborné: Az első kérdés a ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatására vonatkozott. A 
rendelet úgy szól, hogy a közüzemi díj és közös költség támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult 
részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Így szól a 
rendelet. 
A második kérdés a 65+ vonatkozott, 6.000.-forintos egyszeri juttatásról beszélünk. A Ferencvárosban jelenleg ez 
egy újonnan bevezetendő támogatás. Tízezer 65 év feletti személy lakik Ferencvárosban, ennek megfelelően 
egy 60 millió forintos összeget kell, hogy a költségvetés biztosítson ennek a támogatásnak a folyósításához. 
Volt még egy kérdés, ami az internet támogatásra vonatkozott. A ferencvárosi diákbérletnél a gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyerekek kapják a támogatást, ez 300-400 fő évente. Nem beszélve arról, hogy ezeket 
a gyerekeket folyamatosan nyomon követi az iskolai rendszer, folyamatosan kapjuk róluk az információt, hogy 
mennyit hiányoznak. A 14-24 év közötti korosztály –nem emlékszem pontosan- közel 56 ezer főről beszélünk, 
ilyen létszámot követni, hogy ki, mikor, mennyit hiányzott, nem olyan biztos, hogy erre a Hivatal fel van készülve. 
Ezt a támogatást így gondoltuk bevezetni. 
 
Gyurákovics Andrea: Kérem, szavazzunk a 155/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 27/2019. (VI.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2019. sz. – ” A pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi 
munkaterve 
 152/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Gyurákovics Andrea: Kérem, szavazzunk az 152/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 28/2019. (VI.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 152/2019. sz. – ” Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ A Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges 
önrész biztosításához támogatás nyújtása 

168/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Kvacskay Károly: A Ferencvárosi Vasutas Sportkör ez egy egyesület vagy csak sportkör? 
 
Geier Róbert: Egyesület. 
 
Gyurákovics Andrea: Kérem, szavazzunk az 168/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 29/2019. (VI.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 168/2019. sz. – ” A 
Ferencvárosi Vasutas Sportkör által megvalósítandó kézilabdacsarnok létesítéséhez szükséges önrész 
biztosításához támogatás nyújtása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. június 27. 
Felelős: Pál Tibor elnök 
 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Gyurákovics Andrea: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

ifj. Kandolka László       Gyurákovics Andrea 
   bizottsági tag            elnök-helyettes 

 
 

Kiss Lászlóné 
jegyzőkönyvvezető 


