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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2020. január 27-én 

14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Kállay Gáborné elnök, 

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

 
Hivatal részéről: 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Romhányi Ildikó - irodavezető-helyettes, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Koór 
Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea - a Szervezési Csoport munkatársa, Juhász Csilla jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Kállay Gáborné: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a 
bizottság 5 fővel határozatképes. Ketten jelezték igazoltan a távollétüket: Árva Péter és Kádár Gábor, akinek ezúton is 
gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk a megszületett gyermekéhez. Az ülést 14.07 órakor megnyitom.  
Sajnálom, hogy a Hivatal részéről nincs most itt senki, sem Polgármester Asszony, sem Alpolgármester Asszony vagy 
Alpolgármester Úr. Azt gondolom, hogy önkormányzati érdek, hogy a Képviselő-testület minden ilyen esetben, mint amilyen 
a mai is, amikor a 2020. évi forrásmegosztásról szóló rendelet-tervezetet kell véleményeznünk, gyakorolja a hatáskörét. 
Ezért nem is igazán értettem Somlai János levelét, illetve Polgármester Asszony kérdését, hogy amennyiben legalább egy 
képviselő jelzi, hogy szeretne élni a véleményezési jogával, akkor lesz rendkívüli testületi ülés. Ha nem, akkor gondolom 
nincs rendkívüli testületi ülés, és akkor milyen határozatot küld az önkormányzat a Fővárosnak? Ezt majd Polgármester 
Asszonynak is el fogom mondani. 
Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban vagy napirend előtt kíván-e valaki még szólni? Kérem, szavazzunk a 
napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 1/2020. (I.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 

 
1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése 

7/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése 

7/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Kállay Gáborné: A Fővárosi Önkormányzat részesedése 2017 óta változatlanul 54 %, míg a kerületek részesedése 46 %. 
A helyi iparűzési adóból származó bevételen túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevételek is ennek 
a részesedésnek a részét képezik. Csökkentve természetesen az adóbevétel elérésével összefüggő, azaz a Fővárosi 
Önkormányzat Adóhatóságának működtetésével kapcsolatban felmerült kiadással, melynek mértéke egyébként nem 
haladhatja meg a pótlékból és bírságból származó bevételnek az 50 %-át. Ilyen módon a 2020. évre az iparűzési adó 
bevétele a Fővárosi Önkormányzatnál 316 millió forintos adóval számol. Figyelembe véve a 2019. évi tényleges 
bevételeket, valamint 2020. évi makrogazdasági mutatókat. Gondolom, köszönhető ez a Kormány jó gazdaságpolitikájának. 
Ez így ebben az évben egy 29 milliárd forintos növekedést jelent az előző évhez képest, amikor is ez az összeg 287 milliárd 
forint volt. Ennek megfelelően a pótlékkal és bírsággal, illetve az adóbeszedéssel összefüggő kiadások levonásával együtt 
ez 5 milliárd 267 millió 127 ezer forintos bevételt jelent az önkormányzatunknak, ami egy közel fél milliárdos növekedés a 
2019-es évhez képest. Most Polgármester Asszonynak nem tudom feltenni a kérdést, de majd szeretném megkérdezni tőle, 
hogy mit tervez az Önkormányzat ezzel a jelentős összeggel. Idegenforgalmi adó beszedését saját hatáskörben intézi az 
önkormányzat, tehát az nem képezi a forrásmegosztás részét.  
Van-e valakinek hozzáfűznivalója a forrásmegosztással kapcsolatos előterjesztéshez. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk a 7/2020. sz. előterjesztésről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 2/2020. (I.27.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2020. sz. – ” 2020. évi 
forrásmegosztás véleményezése” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a részvételt, az ülést 14.13 órakor bezárom.  

 
 

k.m.f. 
 

 Kállay Gáborné 
 elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
Juhász Csilla 
jegyzőkönyvvezető 


