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Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. október 24-én 

16 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
  Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem   
Jelen vannak: 
Görgényi Máté, 
Kandolka László, 
Mezey István, 
Kállay Gáborné, 
Törőcsik Judit – tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, 
dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, 
dr. Szabó József irodavezető, 
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető. 
 
Kandolka László: Elnök úr nincs jelen, így helyettesként átveszem az ülés vezetését. Köszöntöm a 
megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, szavazzunk a 
napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
   
PEB 62/2012. (X.24) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Járási megállapodás jóváhagyása 
 255/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra vonatkozó 
szerződés felmondására 
 256/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

1./ Járási megállapodás jóváhagyása 
 255/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 63/2012. (X. 24) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 255/2012. sz. - ”Járási 
megállapodás jóváhagyása ” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 25. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra 
vonatkozó szerződés felmondására 
 256/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 64/2012. (X. 24) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 256/2012. sz. - ”Javaslat az 
elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági igazgatási társulásra vonatkozó szerződés felmon-
dására” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. október 25. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

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

Kandolka László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

 
 

k.m.f.  
 

 
 
 

Kandolka László s.k. 
   elnök h 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fischer Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


