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Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. december 11-én 

16.00 órakor tartott rendes üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
       Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem  
     
Jelen vannak: 
Kandolka László – elnök, 
Görgényi Máté, 
Kállay Gáborné, 
Leskó Emese, 
Törőcsik Judit - tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Formanek Gyula alpolgármester, 
dr. Szabó József irodavezető, 
dr. Vabrik Györgyi jogi munkatárs, 
dr. Hosszú Károly irodavezető, 
Tamás Beáta irodavezető-helyettes, 
Berner József irodavezető, 
Pál József csoportvezető, 
Koór Henrietta csoportvezető, 
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Lászay János Ferencvárosi Parkolási Kft. és Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető 
igazgatója, Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
 
Kandolka László: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Az ülést 
megnyitom. Javaslom, hogy a napirendi javaslatban 7. napirendi pontként szereplő 240/2/2013. sz. - ”A Budapest IX. 
ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes hivatali elhelyezést 
biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez kapcsolódó megállapodás 
megkötése” című – előterjesztést vegyük le napirendről. Javaslom továbbá, hogy 6. napirendi pontként szereplő 
247/2013. sz. - ”Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára” című - előterjesztést 
1. napirendi pontként tárgyaljuk. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
   
PEB 53/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára 

247/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

201/2/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi 
bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

200/2/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása 

238/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

232/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra 

246/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági 
szerződésmódosításának elfogadására 

222/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István képviselő 

 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve 
 215/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

 
1./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára 

247/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kandolka László: Kérdezem Lászay János igazgató urat, hogy van-e kiegészítése ezzel kapcsolatban? 
 
Lászay János: A több verzió közül jelenleg a „C” alternatíva az, ami a realitásokat tükrözi, egy több éves perrel és 
több 100 millió Ft-os kiadással való fenyegettetést rendezne egy célszerű szerződésmódosítás. A közbeszerzésen 
nyert társulattal szemben ez előny, a tárgyalások során sikerült elérni egy jelentősebb költségcsökkentést, amit 
szintén tartalmaz a javaslat. Ezek mindenképpen pozitív fejleménynek tekinthetőek. A Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő területek parkolását átvettük január 1-jétől fizikai értelemben július 1-jétől. Ez elég bonyolult, mert 
teljesen más rendszerben történik a tevékenység és az elszámolás. Ha a javaslat szerint az történik, hogy a 
közbeszerzés nyertes FER-PARK 2010. Kft. veszi át a parkolást, akkor egy sajátos helyzet alakul ki, mert akkor 
január 1-jével nem biztos, hogy a szerződés pontjai életbe léphetnek, és a Fővárosi Önkormányzat bevonásával kell 
egyeztetni a költségelszámolást, amit még nem tudnak. A Fővárosi Önkormányzat ellenőrizte a parkolási 
tevékenységünket és megfelelőnek találta, és nagyon hálásak voltak, hogy el tudtuk magyarázni, hogyan kellene 
elszámolni az egészet. Ők is most kezdték és tapasztalatból tudjuk, hogy más kerületekben is nagy a bizonytalanság, 
hogyan lehet a különböző költségeket elszámolni, érvényesíteni. 
 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 247/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatának „C” alternatívájáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 54/2013. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 247/2013. sz. - ”Javaslat a 
parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára” című – előterjesztés „C” alternatíváját. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

201/2/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 201/2/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 55/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 201/2/2013. sz. - ”A Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 
40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi 
adó helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) 

200/2/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 200/2/2013. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 56/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 136/2013 sz. - ” A Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről 
szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása 

238/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 

 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel? 
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Formanek Gyula: Ez egy új rendelet, elmondanám pár mondatban, hogy miért van rá szükség. A törvény értelmében 
három segély átalakul és összevonásra kerül önkormányzati segély címszó alatt. Ezt a Humánszolgáltatási Iroda, 
illetve jogi segítséggel megpróbálták átvezetni a jelenleg hatályos rendeletünkön, nem sikerült. Az eredmény egy 
viszonylag nehezen követhető rendelet lett, emiatt döntöttünk úgy, hogy egy új rendeletet érdemes alkotni. Ez a 
legnagyobb módosítás, amely a rendeletben történt, illetve a másik jelentős módosítás a fogyatékos személyek 
egyedi kérelmének a támogatása. A jelenlegi gyakorlatot felülvizsgáltuk, nagyon sok problémát okozott a jelenlegi 
rendeletben ennek a szabályozatlansága, és ezért próbáltuk meg az új rendeletben ezt kicsit erősebben szabályozni, 
illetve a támogatásra kérhető összeget meghatározni. A korábbi rendelet ezt nem szabályozta, így előfordulhatott, 
hogy több millió Ft-os támogatást nyújtott az önkormányzat az egyedi kérelmezőnek, kimerítve az egész éves keretet, 
ez által problémát okozva további kérelmek teljesítésében. Ezért is javasoltuk ennek az újraszabályozását, 
módosítását. A maximálisan kérhető összeg 500 ezer Ft lett, az éves keret 2 millió Ft, kb. évente 4-5 ilyen kérelem 
érkezik az önkormányzathoz, ez által biztosíthatjuk a kérelmek teljesíthetőségét. Kérem, hogy az új rendeletet 
támogassák és fogadják el. 
 
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 238/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 57/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 238/2013. sz. - ”A pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

232/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 232/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 58/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 232/2013. sz. - ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra 

246/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 246/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 59/2013. (XII.11.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 246/2013. sz. - ”Javaslat új 
közbeszerzési szabályzat elfogadásra” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági 
szerződésmódosításának elfogadására 

222/2013. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István képviselő 

 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 222/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 60/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 222/2013. sz. - ”Javaslat a 
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági szerződésmódosításának 
elfogadására” című - előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi 
munkaterve 
 215/2013. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kandolka László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 215/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.   
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 61/2013. (XII.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2013. sz. - ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve” című - 
előterjesztést. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Kandolka László elnökhelyettes 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kandolka László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

k.m.f.  
             Kandolka László 

              elnökhelyettes 
Leskó Emese 
bizottsági tag 
 
 
Czirok Róza 

        jegyzőkönyvvezető 


