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Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. február 13-án 

17:00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
  Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem   
Jelen vannak: 
Pál Tibor, 
Görgényi Máté, 
Kállay Gáborné, 
Kandolka László, 
Leskó Emese, 
Mezey István, 
Törőcsik Judit – tagok. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, 
dr. Szabó József aljegyző, 
dr. Mizsák Ildikó irodavezető, 
Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, 
Romhányi Ildikó csoportvezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, 
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 
 
Pál Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes. Az ülést 
megnyitom. Victor Tamás Máté igazoltan van távol. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?   
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 6/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 
 299/5-7/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalára 
 42/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló) 
 24/3-4/2013. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ Javaslat a 2013. évi elidegenítési címjegyzékre 
 40/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
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5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan 
 47/2013., 47/2/2013. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 
 299/5-7/2012. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Pál Tibor: A költségvetésben 11 millió Ft szerepel a nem szilárd burkolattal rendelkező utakra. Van a kerületben 
olyan útszakasz, amire ezt az összeget fordíthatjuk?  
A Gát u. 3. és a Gát u. 5. sz. alatti épületek felújítása a József Attila Terv miatt került ki a költségvetésből, és az 
előterjesztésben az szerepel, hogy ezért a fővárosi lakás felújítási pályázat előirányzatát csökkenthetjük, valamint 
az, hogy rehabilitációs pályázat már 2012-ben sem volt, és ezért nem fizettük be a tervezett 36,1 millió Ft-ot a 
főváros felé.  
 
dr. Bácskai János: Úgy tudom, hogy már nincsen olyan útszakasz Ferencvárosban, ami ne lenne szilárd 
burkolattal ellátva. Remélem, hogy ez az összeg kátyúzásra, csatornázásra vagy valamilyen értelmes célra 
elkölthető. 
A fővárosi lakásalappal kapcsolatos kérdés önmagáért beszél. Egyelőre a főváros nem lépett, remélhetőleg 
holnap a Márton u. 3. sz. alatti épület átadására a Főpolgármester úr is eljön, és akkor személyesen is 
megkérdezhetjük tőle, hogy ebbéli szándékuk nem változott-e meg és nem indul-e újra ez a pályázati rendszer. 
Ennél többet most mi sem tudunk. 
 
Pál Tibor: Ha újraindul a pályázati rendszer, akkor vélhetően új szabályok lesznek, de eddig csak az vehetett ki 
ebből a lakásalapból, aki be is fizetett. Ha nem fizetjük be a 36 millió Ft-ot, akkor reméljük, hogy az nem kizáró 
ok. Reméljük, hogy újraindul a rendszer, de ezzel kapcsolatban fenntartásaim vannak. Kérem, szavazzunk a 
299/5-7/2012. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 7/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 299/5-7/2012. sz. - ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)” című – 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalára 
 42/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Pál Tibor: Kérdés, hozzászólás, nincs. Kérem, szavazzunk a 42/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 8/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 42/2013. sz. - ”Javaslat az 
Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára” című - 
előterjesztést. 
Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló) 
 24/3-4/2013. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
dr. Bácskai János: A beérkezett módosító javaslatot - a 24/4/2013-as számút - befogadtam, így arról nem kell 
külön szavazni. Kérem, hogy szavazzák meg a költségvetést. 
 
Pál Tibor: Azt kértem a Pénzügyi Irodától, hogy az 1121-es költségvetési sort bontsák szét, hogy valójában 
miből tevődik össze az 1 milliárd 267 millió Ft, ezt megkaptam, köszönöm. Ez az a sor, amelyen az államtól 
kapott támogatás található, azaz, hogy mennyi a pedagógusok bértámogatása, az óvodák működtetése, 
bölcsődei-, iskolai étkeztetés támogatása, kulturális, köznevelési és általános működtetési támogatás.  
Az előző bizottsági ülésen kérdeztem, hogy az intézmények működtetésénél hogyan számolunk a rezsi 
áremelkedésével, mert a lakossági árcsökkentést vélhetően ott kell majd megfizetni. Azt a választ kaptam, hogy 
ilyen nincs. A kérdés azzal bővült, hogy a tranzakciós adó az önkormányzat számára jelent-e plusz kiadást év 
közben? 
Előző bizottsági ülésen a Polgármester úrtól kérdeztem, hogy a Pinceszínház működtetésére kapunk-e plusz 
pénzt, de bizottsági ülés előtt arról tájékoztattak, hogy nem kapunk hozzá, tehát ezt a saját költségvetésünkből 
kell működtetni. 
 
Nyeste-Szabó Marianna: Az intézményeknél bevezettük a kiskincstári rendszert, ezért a bankszámlájukkal 
összefüggő költségeiket az önkormányzat fizeti. Nekik különösebben ez nem jelent plusz költséget, és amit 
beterveztünk kamat kiadást, abba bele kell, hogy férjünk. Mindennel együtt ez a kiadás fedezni fogja az idei 
évben a kiadásainkat. 
 
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 24/3-4/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatairól.   
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 9/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 24/3-4/2013. sz. - ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)” című - 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat a 2013. évi elidegenítési címjegyzékre 
 40/2013. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Varga József alpolgármester 
 
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 40/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 10/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 40/2013. sz. - ”Javaslat a 
2013. évi elidegenítési címjegyzékre” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan 

47/2013., 47/2/2013. sz. előterjesztések 
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
Pál Tibor: Az előterjesztéshez érkezett 47/2/2013. számon egy módosító javaslat, mely egy munkacsoport 
létrehozásáról szól. Hogyan áll össze ez a munkacsoport? Nagyon sok kérdés van, ami tisztázatlan, és ha jól 
értem, akkor ez a munkacsoport tisztázná ezeket. A tisztázandó kérdések közé még felsorolnám a kerékbilincs 
kérdését. Miért nem készül egy olyan javaslat, ami arról szól, hogyha egy másik kerületnek 17 millió Ft-ért 
megéri, akkor mit kell nekünk megtenni ahhoz, hogy nálunk is ennyiért megérje működtetni ezt a rendszert, vagy, 
hogy akár 19 millió Ft-ot is ki tudjunk belőle hozni havonta? Mi annak az akadálya, hogy ezt végignézzük? 
Tegnap volt egy egyeztetés, amit nagy örömmel fogadtam, de ott is jeleztem, hogy látni kellene papírokat azzal 
kapcsolatban, hogy milyen számok vannak. Ha már az elmúlt években létrehoztunk céget, irodát, 
ügyfélszolgálatot működtetünk és elkezdtük ezt csinálni, akkor a jó irány az lenne, ha a kerület nem mondana le 
ennek a feladatnak az ellátásáról. Ma még lehet, hogy ez egy megfelelő változat, de biztos, hogy 2-3 év múlva, 
amikor elkezdődik az órák cseréje és sok minden más ma még előre nem látott probléma keletkezik, akkor 
kiszolgáltatott helyzetbe kerül az önkormányzat. Végre sikerült elérni, hogy saját magunk rendezzük ezt a dolgot, 
ezért nem gondolom, hogy jó irány lenne az, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljünk. A saját magunk általi 
feladatellátást kellene inkább előtérbe helyezni. Mi az akadálya annak, hogy egy ilyen típusú előterjesztést 
lássunk? 
 
dr. Bácskai János: Nincs akadálya, sőt ez a célja ennek a mostani előterjesztésnek, hogy márciusban 
keletkezzen egy olyan előterjesztés, amelyben elegendően sok információnk lesz. Eddig is voltak információink, 
de ezeket befolyásolták hangulati elemek, részinformációk, politikai érdekek. A munkacsoportnak a tagjai között 
lesznek a tervek szerint azok az emberek, akik az önkormányzat parkolásával is részletesen foglalkoztak. Így 
Aljegyző úr, a parkolási cég vezetője, Mezey István képviselő úr, aki részt szeretne venni, konzultációs jelleggel 
részt vehet, sőt kérném is, hogyha képviselőknek ilyen konkrét kérdései vannak, mint Elnök úrnak, akkor azt 
tegyék meg ezen bizottság felé meghatározott ideig, hogy még kezelni lehessen. Ha minden információnk 
összegyűlt, akkor remélhetőleg az utolsó napirendre vételkor márciusban a rendelkezésre álló alternatívák közül 
kiválasztjuk a lehető legkedvezőbbet, ami megnyugtatóan rendezné a kerületi parkolást. Ehhez kérünk 
mindenféle segítséget, ha időben felmerülnek az érdeklődő kérdések, a jó ötletek, akkor azok megkönnyíthetik a 
helyes döntést. 
 
Pál Tibor: Kérem, szavazzunk a 47/2013. és a 47/2/2013. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 11/2013. (II.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 47/2013., 47/2/2013. sz. - 
”Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozóan” című - előterjesztéseket. 
Határidő: 2013. február 14. 
Felelős: Pál Tibor elnök 

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Pál Tibor: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

k.m.f.  
 
 
          Pál Tibor  

           elnök 
 
Czirok Róza 

        jegyzőkönyvvezető 


