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Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. október 03-án 

17 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
  Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem   
Jelen vannak: 
Pál Tibor elnök, 
Görgényi Máté, 
Kandolka László, 
Mezey István, 
Victor Tamás Máté, 
Kállay Gáborné, 
Molnár György – tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, 
dr. Gáspár László irodavezető, 
dr. Szabó József irodavezető, 
dr. Mizsák Ildikó irodavezető-helyettes, 
Nyeste- Szabó Marianna irodavezető, 
Romhányi Ildikó csoportvezető, 
Pál József csoportvezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, 
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, Martos Dániel, Csárdi Antal képviselők, Englóner 
Erzsébet Ferencvárosi Parkolási Kft ügyvezető igazgatója, Körősi Zoltán Ferencvárosi Kulturális Nonprofit Kft 
ügyvezető igazgatója, dr. Bendzsák Katalin, Belev Péter, Tóth Éva. 
 
Pál Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitom. A tájékoztatók közül vegyük napirendre a ”Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszer ellenőrzésről” és a ”Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által 
tett észrevételekről” valamint az ”Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala című előterjesztéseket. Kérem, szavazzunk a kiegészített 
napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
   
 
 



2 

 

 
PEB 47/2012. (X.03) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés 
meghozatala  
 232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
          Pál Tibor képviselő  

 
2./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés 
módosításához (II. forduló) 
 236/2012., 236/2/2012. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ JAT akcióterületi tervének elfogadása 
 237/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára 
 246/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató 
 
5./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 244/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 

6./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
fenntartású oktatási intézményekben 
 250/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
7./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszer 
ellenőrzésről                          
 Sz-535/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Pál József – belső ellenőrzési vezető 
 
8./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli 
rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által tett észrevételekről 
 252/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

1./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó 
döntés meghozatala  
 232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
          Pál Tibor képviselő  

  
Pál Tibor: A módosító javaslat lényege az, hogy az önkormányzat a fenntartói feladatok ügyében lépjen, és azt a 
szándékot nyilvánítsuk ki, hogy a köznevelési intézmények fenntartását az önkormányzat végezze. 
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Csatlakozzunk a XIII. kerületi kezdeményezéshez. A forrásra az országos költségvetésben vannak tartalékok 
elhelyezve, meg lehet pályázni a későbbiekben. 
 
dr. Bácskai János: A képviselőtestületi ülésen a harmadik napirenden belül tárgyaljuk mindkét előterjesztést, 
ezért javaslom, hogy a bizottság is tárgyalja meg. 
 
Pál Tibor: A két javaslatot együtt tárgyaljuk. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor kérem szavazzunk a határozati 
javaslatról. Először a 232/2/2012 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 48/2012. (X.03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 232/2/2012. sz. - ” Javaslat a 
jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék 
kinyilvánítására 

 (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

Pál Tibor: Szavazzunk a 232/2012 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
PEB 49/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 232/2012. sz. - ”Állami 
köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés 
meghozatala ” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetés módosításához (II. forduló) 
 236/2012., 236/2/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Pál Tibor: A szövegben többször szerepel a JAT és annak a kivitelezési költsége, de önmagában nem látok 
külön sort erre. Megoldható-e, hogy külön soron szerepeljen a JAT minden fajta költsége? A Gát utca 3., 5. sz. 
alatti ingatlan szerepel a költségvetés második fordulójában, ugyanakkor a JAT-ban is szerepel. Szükséges-e, 
hogy a két épület a mi költségvetésünket terhelje nagy összeggel? Az eredeti elképzelés szerint 2012-ben egy 
bizonyos összeggel és 2013-ban egy kiegészített összeggel szerepel a költségvetésben, és megcsináljuk a teljes 
felújítást. Meddig kell a két épületnek a mi költségvetésünkben szerepelnie? Amennyiben nyerünk, ez az összeg 
átcsoportosítható-e a JAT-ra? Milyen módon lesz ez az összeg felhasználva? 
 
Formanek Gyula: Ha nyerünk a JAT pályázaton, ezek az összegek felszabadulnak és átcsoportosíthatók. A 
JAT-nak nincs önrésze, de további fejlesztésre és felújításra átcsoportosítható a megmaradó összeg. 
 
Pál Tibor: Szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.  
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PEB 50/2012. (XI. 03) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 236/2012. sz. - ”Módosító 
javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. 
forduló) ” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ JAT akcióterületi tervének elfogadása 
 237/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Pál Tibor: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
PEB 51/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 237/2012. sz. - ”JAT 
akcióterületi tervének elfogadása ” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára 
 246/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató 
 
Pál Tibor: A korábbi időkben felvetődött a Vágóhíd utcának is a bevonása a parkolási övezetbe ez szerepel-e a 
tervekben? Ugyanígy többször szó volt már a József Attila-lakótelepnek a Dési Huber és Ifjúmunkás utca menti 
területének bevonásáról a parkolási övezetbe. Szerepel-e a tervekben?  
 
Englóner Erzsébet: A József Attila-lakóteleppel kapcsolatban korábban már készült tanulmány, hogy mennyibe 
kerülne, és mivel járna a parkolási övezetbe kerülése, de további döntés nem született. A Vágóhíd utca 
bevonására nem készült anyag, de természetesen, ha van ilyen kívánság, akkor meg lehet csinálni. Érdemes 
tudni, hogy egy ilyen parkolási övezetbe bevonás és felmérés eléggé költséges. Ha a tulajdonos így dönt, akkor 
állunk elébe a vizsgálatnak.  
 
Molnár György: A JOBBIK részéről nem támogatjuk a parkolási díjtételek emelését és az övezetek átsorolását. 
Nehezményezzük, hogy csak lakóhely szerint lehet parkolni. 
 
Mezey István: Tegnap a Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottsága a szombati parkolás bevezetését, 
illetve a zónás parkolás kiépítését nem támogatta, de a bizottság megfogalmazhat független véleményt is. 
 
Pál Tibor: Ha jól értem Mezey István képviselőtársamat, akkor 25, 20 és 10 millió Ft-os javaslatokat nem, viszont 
a parkolási díjtételemelést támogatta a Felügyelő Bizottság. Nagy érdeklődéssel olvastam az előterjesztést, 
amiben a cég úgy fogalmaz, hogy bizonyos feladatok átkerültek az önkormányzathoz és a FEV IX Zrt.-hez mint, 
pl. a Csarnok tér működtetése, és ez most nem jelent kiadást. Ez rendben van, de ebből a székből majdhogynem 
mindegy, hogy ki fizeti a bérleti díjat, ugyanúgy kiadást jelent. Nem tudom, hogy az önkormányzatok milyen 
szerződésben vannak az adatszolgáltatás tekintetében. Lehet eredménye, megtakarítása, hogy mi vagyunk a 
szerződő fél, de a másik esetben nem jelent megtakarítást, hogy az önkormányzathoz került át ez a feladat. Az 
előterjesztés 16. oldalán van a ráfordítás, mint elengedett követelés, a 35 millió Ft. Ez a BÖP Kft. pénzét vagy a 
Csarnok tér felújításának költségét jelenti? Az előterjesztés határozati javaslatairól külön szavazzunk, mert 
mindegyik mást tartalmaz. 
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PEB 52/2012. (X. 03) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ” Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
1. pontját. 

 (0 igen, 7 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 53/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ” Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
2. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 54/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ” Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
3. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 55/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ”Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
4. pontját. 

 (1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 56/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ”Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
5. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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PEB 57/2012. (X. 03) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ”Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
6. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 58/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 246/2012. sz. - ”Javaslat a 
Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára ” című – előterjesztés határozati javaslatának 
7. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 244/2012. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Mezey István képviselő 
 

Pál Tibor: Mezey István kíván-e kiegészítést tenni? 
 
Mezey István: Nem a 35 millió Ft-ról szól az előterjesztés, hanem arról, hogy a BÖP Kft-nél kezelt 
követeléseknek mi legyen a sorsa. Kérem, hogy a határozati javaslatból a B. pontot támogassa a Tisztelt 
Bizottság. A követeléskezelés meglehetősen költséges műfaj, ezért erre az eszközre van szükségünk ahhoz, 
hogy ne veszteséget, hanem nyereséget termeljen a cég minden tulajdonos számára. 
 
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatának B. pontjáról. 

 
PEB 59/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 244/2012. sz. - ”Javaslat a 
Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára” című – előterjesztés 
határozati javaslatának B. pontját. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben 
 250/2012. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 

Pál Tibor: A Humán Ügyek Bizottsága végig beszéltük a napirendet, felvetődött néhány kérdés, amit jó lett volna 
tudni. Mennyibe kerül a kártya? Milyen védelmet fog biztosítani ez a rendszer, mennyibe kerül a kialakítása? Ki 
pótolja az elveszett kártyákat? Az egésznek a működtetési költsége mennyi lesz az önkormányzat számára? A 
bizottsági ülésen nem sikerült választ kapni és Alpolgármester úr most sem fog több választ adni, mint a 
bizottsági ülésen tette. Ha a képviselőtársaim megengedik, ezt a kört nem futjuk meg még egyszer. Javaslom, 
hogy kérjük fel a FEV IX Zrt-t, hogy készítsen szakmai anyagot az önkormányzat számára, ami ezekre a 
kérdésekre választ ad, és valóban lehet arról dönteni, hogy egy ilyen rendszernek a bevezetését az 
önkormányzat 2013-as költségvetésében vállalja vagy nem. Anélkül, hogy látnánk majd, ezt a FEV IX Zrt. 
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közbeszerezteti és az önkormányzat tudta nélkül megcsinálja, ez nem helyes eljárás. Sokkal helyesebb lenne, ha 
egy jól előkészített szakmai anyagot látnánk. A szakmai tudás ehhez a FEV IX Zrt-nél meg van. Ezt 
Alpolgármester úr is megerősítette. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor a módosítóról szavazzunk: Felkérjük a 
Polgármester urat, hogy kérjen szakmai előkészítő anyagot a FEV IX Zrt-től a beléptető rendszer kialakításával 
kapcsolatban. 
 
PEB 60/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy kérjen szakmai előkészítő anyagot a FEV 
IX Zrt-től a beléptető rendszer kialakításával kapcsolatban. 

 (2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
PEB 61/2012. (X. 03) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 250/2012. sz. - ” Beléptető 
rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású 
oktatási intézményekben” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 4. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(5 igen, 2 nem, tartózkodás) 
 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7/ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli rendszer 
ellenőrzésről                          
 Sz-535/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Pál József – belső ellenőrzési csoportvezető 
 
8/ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinél lefolytatott soron kívüli 
rendszerellenőrzésről szóló jelentésre Körősi Zoltán úr által tett észrevételekről 
 252/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató 
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene 

A 7. és 8. napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság határozatot nem hozott. 
 
Pál Tibor: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

k.m.f.  
 

Pál Tibor 
   elnök  
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