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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012.  június 6-án 

16 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
  Bakáts tér 14. II. emelet tanácsterem   
Jelen vannak: 
Pál Tibor elnök, 
Görgényi Máté, 
Kandolka László, 
Victor Tamás Máté, 
Molnár György, 
Törőcsik Judit – tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Paksi Ilona aljegyző, 
dr. Székelyhídi Lívia jogi munkatárs, 
Pál József csoportvezető, 
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Vörös Attila FEV IX. Zrt. vezér-igazgató 
 
Pál Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, Kállay Gáborné, 
és Mezey István a Humán Ügyek Bizottsága ülésén vannak, az ülést megnyitom. A tájékoztatók közül vegyük 
napirendre a ”Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak 
előrehaladtáról – II. szakasz” című előterjesztést. Kérem, szavazunk az kiegészített napirendről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
   
PEB 37/2012. (VI.06) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására 

154/2012. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve 
147/2012. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

3./ ”Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak előrehaladtáról – 
II. szakasz”  

Sz-383/2012 sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban bizottsági 6 tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 

154/2012. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Molnár György: 90 nappal előbb szeretnénk értesülni a javaslattételről, mivel a Jobbiknak nincs frakciója a 
kerületben, és időben szeretnénk javaslatot tenni. 
 
Pál Tibor: Szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 38/2012. (VI.06.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 154/2012. sz. - ” Javaslat a 
ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására” című - 
előterjesztést. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi 
munkaterve 

147/2012. sz. előterjesztés   
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Pál Tibor: Javaslom, hogy tájékoztatóként a II. félévi munkatervbe kerüljön bele a Hűvösvölgyi Gyermektábor 
visszavétele valamint a hasznosításával kapcsolatos javaslat, ami korábban szerepelt a munkatervben, de 
valahogy elmaradt. Javaslom, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság év vége felé, a decemberi ülésen a 
Közterület-felügyelet munkájáról kérjen tájékoztatást, mert egyre nagyobb feladatot lát el nagyobb költségvetési 
pénzzel, és ezt szeretnénk látni. Meglepetten olvastam egyik másik előterjesztésben a Hivatal elhelyezésével 
kapcsolatos javaslatot, ami a Ráday utcai ingatlanra is vonatkozik. Kérjünk egy tájékoztatót a Hivatal 
elhelyezésével kapcsolatban. Az ingatlanadóról és elsősorban a lakás-ingatlan adóval kapcsolatos 
tapasztalatokról a bevallásból és az ebből eredő költségvetési forrásokról tájékoztatást kérünk a Pénzügyi 
Irodától. Javaslom, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el a munkatervet, ami elsősorban a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottságot érinti.  
 
Görgényi Máté: A javaslatból a Hűvösvölgyi Gyermektáborról szólót nem tudom támogatni. 
 
Pál Tibor: A tábor érdekes módon volt napirenden, de lekerült. A Hűvösvölgyi tábor visszavételre, átvételre 
került. Miközben tárgyalta a szerződést a Képviselőtestület, arról volt szó, hogy kapunk egy hasznosítási 
javaslatot. Ez valahogy elmaradt. 
 
Görgényi Máté: Ha tájékoztatóról van szó, akkor rendben. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 39/2012. (VI.06) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 147/2012. sz. - ” Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve” című – 
előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel együtt:  
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- tájékozató a Hűvösvölgyi Gyermektábor visszavételéről és hasznosításáról,  
- tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, 
- tájékoztató a Hivatal elhelyezéséről,  
- tájékoztató az ingatlanadóról és a lakásadóval kapcsolatos tapasztalatokról, a bevallásból eredő költségvetési 
forrásokról. 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ ”Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak 
előrehaladtáról – II. szakasz”  

Sz-383/2012 sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató 

 
Pál Tibor: A Ráday Könyvesház átépítése az építési engedély meghosszabbítása miatt a tervezetthez képest 
eltolódik. A Ráday Könyvesház nem volt benne a közbeszerzési csomagban? Az eltolódás miatt elbukjuk-e az 
EU-s pályázati forrást? 
 
Vörös Attila: Természetesen benne volt a közbeszerzési csomagban. A kivitelező a teljes csomagra tett 
árajánlatot és ezt is elnyerte a többi programcsomaggal együtt. Januárban nem tudtuk meghosszabbítani az 
engedélyt, mert a törvényi szabályozás változott, a tűzvédelmi előírások szigorodtak. Ennek függvényében kellett 
újratervezni a Könyves Háznak a megvalósítását. Bízzunk bene, hogy nem befolyásolja kedvezőtlenül a 
megvalósítást. Az engedélyt megkapjuk a következő hónapra és a kivitelezés megindulhat, tekintve, hogy a 
projekt befejeződik következő év áprilisig, így bőven tartható. 
 
Pál Tibor: Meg kell keresni az irányítóhatóságot? 
 
Vörös Attila: Előrehaladási jelentéseket kell leadni az irányító hatóság felé, ebben kell jelezni a késedelmet és 
csúszásokat vagy változásbejelentővel kell élni, ha valamilyen formában változik a kivitelezés, vagy a 
megvalósítandó műszaki tartalom. Véleményeztettük és mindent rendben találtak. Próbáltuk bemutatni milyen 
projektek valósultak meg. Volt már olyan program, ami megvalósult pl.: a Pünkösdi Virág Ünnep. Most a 
kivitelezés fog megindulni több helyszínen a kerületben. 
 
Pál Tibor: A bizottsági ülést bezárom, köszönöm a részvételt. 
 
A bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
 

 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Pál Tibor  
  elnök  

 


