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Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012.  november 07-én 

17 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
  Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem   
Jelen vannak: 
Görgényi Máté, 
Kandolka László, 
Mezey István, 
Victor Tamás Máté, 
Kállay Gáborné, 
Törőcsik Judit, 
Molnár György – tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, 
Formanek Gyula alpolgármester, 
dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, 
dr. Paksi Ilona aljegyző, 
dr. Ördögh Brigitta aljegyző, 
dr. Gáspár László irodavezető, 
dr. Szabó József irodavezető, 
Nyeste- Szabó Marianna irodavezető, 
Romhányi Ildikó csoportvezető, 
Pál József csoportvezető, 
Berner József irodavezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, 
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető. 
 
Kandolka László: Köszöntöm a megjelenteket, Pál Tibor a bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud a mai ülésen 
részt venni. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy vegyük 
napirendre a ”Döntés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
oktatási intézmények beléptető rendszerének kialakításáról” című előterjesztést. 
 
Molnár György: Javaslom, hogy vegyük napirendre a ”Tájékoztató a Ráday u. 57. és Lónyay u. 56. 
irodaépületek bontásának szabály-szerűségi ellenőrzéséről” című előterjesztést. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az elhangzott javaslatokról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 65/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a 281/2012. sz. - ” Döntés a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási intézmények beléptető rendszerének 
kialakításáról” című – előterjesztést felveszi a napirendjére 
Határidő: 2012. november 7. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
PEB 66/2012. (XI. 07) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy veszi az Sz-584/2012. sz. - ”Tájékoztató a Ráday u. 57. és 
Lónyay u. 56. irodaépületek bontásának szabály-szerűségi ellenőrzéséről” című – előterjesztést felveszi a 
napirendjére 
Határidő: 2012. november 7. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a kiegészített napirendről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
   
PEB 67/2012. (XI.07.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása 
 277/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása 
 278/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
 266/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
4./ Javaslat a 237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására 
 260/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
5./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására
 280/2012., 280/2/2012 sz. előterjesztéseket 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
6./ 2013. évi ellenőrzési terv 
 269/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
7./ Döntés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási 
intézmények beléptető rendszerének kialakításáról 
 281/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kandolka László képviselő 
 
8./ Tájékoztató a Ráday u. 57. és Lónyay u. 56. irodaépületek bontásának szabály-szerűségi ellenőrzéséről 
 Sz-584/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Pál József csoportvezető 
 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

1./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása 
 277/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: A programunkban szerepel, hogy a kis és közép vállalkozókat támogatjuk, ezért a II. forduló 
tárgyalásakor szerepelne benne, hogy nem emelnénk az adó mértékét, majd a 3000 m2 feletti ingatlanoknál 
emelnénk nagyobb mértékben a kiesés végett. Meg kell vitatni a lehetőségeket. Kérem, szavazzunk az 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 68/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 277/2012. sz. - ”A helyi 
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendelet módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása 
 278/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
dr. Bácskai János: Az előző napirend szavazását látva a 2 nem szavazat nem tudom minek szól. Nyilván 
annak, hogy még kifüggesztésre sem tartják alkalmasnak az előterjesztést. Gondolkodásra késztet, mert ilyenkor 
csak arról szavazunk, hogy tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, hogy ennek fényében tárgyaljuk meg az 
előterjesztést. 
 
Kandolka László: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 69/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 278/2012. sz. - ”Az 
idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) rendelet módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 266/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 
 
Molnár György: Támogatható ötlet, hogy pénz helyett Erzsébet utalvánnyal történjen a kifizetés. Régebbi 
elképzelésben szerepelt, hogy a Ferencváros Kártya alkalmas lesz erre a célra, de még nincs ilyen döntés. Úgy 
gondolom, hogy legyen ilyen kártyák, amelyek tudják ezeket a segélyeket kezelni és a helyi boltokban is fel lehet 
használni.  A javaslatokat vegyük bele a tervezetbe. 
 
Formanek Gyula: A rendeletben az idénylegesség elég komoly félreértésekre adhat okot. Nem javaslom, 
ráadásul teljesen idegen egy rendeletben. Nem a kártyával van probléma, hanem a mögötte lévő adminisztráció 



4 

 

és elszámolási tevékenység nincs kidolgozva, ami lehetővé tenni a kártya fizetőeszközként való használatát. 
Jelenleg pontgyűjtőként működik, ha a probléma elhárul, akkor ez a fajta segély minden további nélkül egy 
rendeletmódosítással a kártyára is utalható. Jelenlegi állapotában nem alkalmas rá, kerüljük el, hogy a rendeletbe 
bele kerüljön. Evidenciába tartjuk a Ferencváros Kártya Kft. is tudja ezt a feladatot, hogy ezt a problémát meg kell 
oldani. Ha a probléma megoldódik, a bizottság elé kerül a rendeletmosósítás, mely arról fog szólni, hogy a 
Ferencváros Kártyával fizessük ki a karácsonyi segélyeket. Sőt, ha lehet a további segélyeket is. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 70/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a 266/2012. sz. - ”A pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést 
egy fordulóban tárgyalja meg. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztés döntési javaslatáról.   
 
PEB 71/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 266/2012. sz. - ”A pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a 237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására 
 260/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene 

 
PEB 72/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 260/2012. sz. - ”Javaslat a 
237/2011. (VII.15.) számú KT. határozat 1-3. pontjainak visszavonására” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására
 280/2012., 280/2/2012. sz. előterjesztést 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Törőcsik Judit: Az önálló pénzügyi gazdálkodási intézménynek van-e SZMSZ-e, ami alapján működni fog? Ha 
van, akkor azt miért nem láthatjuk? Ha nincs, akkor mikor lesz meg? Hogyan fog működni az Intézmény? Ki lesz 
a vezetője, megtudhatjuk-e? Olvastam, hogy a Mester utca 19. sz. alatt lesz az intézetnek a helye, és itt a 223 fő 
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hogyan fér el? Marad-e az iskolában gazdasági vezető, aki tartja az Intézménnyel a kapcsolatot? Mire alapozzák, 
hogy a költségek csökkenni fognak ezzel.  Van-e erről számítás, és ha igen akkor ezt is szeretném látni. 
 
dr. Bácskai János: Mivel önálló Intézmény kialakításáról van szó, ezért az SZMSZ-re az alapító okirat 
létrehozása után van lehetősége az Intézménynek, mert ez nem testületi hatáskör. Nincs birtokunkban a jelöltre 
vonatkozó elfogadó nyilatkozat, ezért nem lenne szerencsés megnevezni. Holnapra meglesz. A Mester utca 19. 
sz. alatti helyiségben elférnek, a tudomásom szerint van elég hely és a menedzsment egy része lesz abban az 
épületben. Minden eddigi szakember aki az intézményekben állásban volt, ezután is állásban marad. A 
költségekről készült számítás és a 12 gazdasági kérdésekkel foglakozó egység helyett egy lesz, akkor 
egyértelmű, hogy kevesebbe fog kerülni. Részletes számításokat az iroda ad. 
 
Kandolka László: A 10. számú határozati javaslatban van, hogy az SZMSZ-t el kell készíteni az 
intézményvezetőnek. 
 
Formanek Gyula: A Mester utcai épületben nem a 223 főt szeretnénk elhelyezni, semmi értelme nem lenne. A 
helyiségben az operatív feladatokat ellátó intézmény jön létre. Akiknek a helye azokban az épületekben van, ahol 
ezt a tevékenységet végzik. Ez válasz a gazdasági vezető személyére, mert az intézményekben maradnak 
pénzügyi tevékenységek pl: az étkezési díjak beszedése. Maradnak olyan pénzügyi, gazdasági szakemberek, 
akik ezt el fogják látni. A centralizált működtetés miatt az adminisztrációs költségeken és pont a pénzügyi, 
gazdasági területen a személyi költségeken lehet megtakarításokat elérni. Hangsúlyozom, ez nem elvárás a 
létrejövő intézménynél, hogy minden áron költséghatékonyan gazdálkodjon. Egyértelmű, hogy a működéséből 
adódóan költséghatékonyabban fog működni és gazdálkodni, mert ez egy centralizált intézménytől elvárás. A 
2013. év folyamán látni fogjuk, melyek a lehetőségek, amiből további racionalizált költséghatékony működést 
lehet elvárni az intézménytől. Januárra elvárás az Intézménytől, hogy a hiányzó dokumentumokat (SZMSZ, 
szabályzatok stb.), ami az Intézmény létrehozásához kell, azok elkészüljenek. Az Intézmény szervezte létrejöjjön 
és remélhetően január  3-án az első munkanapon ugyanúgy induljon a munka az iskolákban, mint ahogy 
befejeződött decemberben. Az Intézmények működésében ne legyen fennakadás. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 73/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 280/2012., 280/2/2012. sz. - 
”Javaslat az oktatási intézmények 2013. január 01-étől történő működtetési feladatainak ellátására” című - 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ 2013. évi ellenőrzési terv 
 269/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
 
Törőcsik Judit: Az ellenőrzési tervben nem találtam a FEV IX Zrt-t. Külön lesz ellenőrzési terve? 
 
Pál József: A terv egy kockázat elemzésen alapult és ebben a FEV IX Zrt. hátrébb helyezkedik el, mint a 
többiek, akiket kihoztunk. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy FEV IX Zrt. 2011-től kezdte el a működését, 
eléggé kevés a működési háttér, amit lehetne vizsgálnunk és ezért nem került bele. 2014-ben már jó eséllyel 
benne lesz az ellenőrzési tervben. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatáról.   
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PEB 74/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 269/2012. sz. - ” 2013. évi 
ellenőrzési terv” című - előterjesztést. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Döntés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási 
intézmények beléptető rendszerének kialakításáról  
 281/2012. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kandolka László képviselő 
 
Kandolka László: Az előterjesztéshez készült felmérések, költségvetések elkészültek. Mindenképpen a b.) 
változatot javaslom támogatásra, mert nem jelent költséget az önkormányzatnak, amit nem tudunk kigazdálkodni. 
Kérem, szavazzunk az előterjesztés határozati javaslatának b.) pontjáról.   
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 75/2012. (XI. 07.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 281/2012. sz. - ” Döntés a 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő oktatási intézmények 
beléptető rendszerének kialakításáról ” című – előterjesztés határozati javaslatának b.) pontját. 
Határidő: 2012. november 8. 
Felelős: Kandolka László képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 8./ Tájékoztató a Ráday u. 57. és Lónyay u. 56. irodaépületek bontásának szabály-szerűségi 
ellenőrzéséről 
 Sz-584/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Pál József csoportvezető 
 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban a bizottság határozatot nem hozott. 
 
Kandolka László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

k.m.f.  
 

Kandolka László s.k. 
 képviselő 

  
 
 
 
 

Fischer Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


