Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2020. október 7-én
17.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Kállay Gáborné elnök, (igazoltan távol),
Takács Krisztián, (igazoltan távol),
Árva Péter,
Takács Máriusz,
Kádár Gábor, (igazoltan távol),
Pityó László,
Szoboszlay Balázs tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nehéz Jenő informatikus,
Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Flender Éva könyvvizsgáló, Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója
Takács Máriusz: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel
határozatképes, az ülést 17.46 órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban vagy napirend előtt kíváne valaki szólni? Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 47/2020. (X.7.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendjének módosítása
Sz-217/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
4./ Média cég alapítása
141/3/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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5./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére
185/2020. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

1./ A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendjének módosítása
Sz-217/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök
Takács Máriusz: A bizottság ülésének időpontja átkerül 14 óra 30 percre. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az
Sz-217/2020. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 48/2020. (X.7.) sz.

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy ügyrendjét 2020. október 7. napjától az alábbiak szerint módosítja:
Az Ügyrend II. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„II.1. A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a képviselő-testületi ülést megelőző napon. A rendes ülések
kezdési időpontja 14:30 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet.”
Határidő: 2020. október 7.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: A következő hónapban, november 11-én már 14 óra 30 perckor fogjuk kezdeni a bizottsági ülést.
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 180/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 49/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. – „Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(3 igen, 1 nem)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk a 177/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 50/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2020. sz. – ” Javaslat a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) című – előterjesztést.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(3 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
4./ Média cég alapítása
141/3/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Árva Péter: Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén, mely most is folyik, ehhez a
napirendi ponthoz egy egyoldalas, helyszínen kiosztott táblázatot kaptak a bizottsági tagok, Képviselők, ami az én
kérésemre született meg. Az volt a kérésem, hogy a korábbi, a 2019-es és 2020-as években a különböző sorokon szereplő
számokat, melyeket a különböző részekben költöttünk el médiára, legyen összeadva, hogy össze tudjuk hasonlítani az új
cég tervezett költségvetését a korábbival. Ennek a két sornak az összege a 135.851.436,- Ft 2019-es évre, és
127.970.270,- Ft az idei évre. Nem tudom, hogy ezt bizottsági tagtársaim megkapták-e? Amennyiben nem az anyag most itt
helyben kiosztásra kerül. A vitában kértük, hogy a média cégre ne költsünk összességében többet, mint a részekre
korábban, ezért készült ez a kiegészítés.
Takács Máriusz: Ügyrendi javaslatom az, hogy amíg ez a fénymásolás történik, zárjuk be ezt a napirendi pontot és nyissuk
meg az 5. napirendi pontunkat. Kérem, szavazzunk arról, hogy felfüggesztjük ezt a napirendi pontot, és az 5. napirendi
pontot kezdjük el tárgyalni, amíg a fénymásolt anyagok nem érkeznek meg a bizottság tagjai elé.
PEB 51/2020. (X.7.)
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a 185/2020. sz. – „Javaslat a térfelügyeleti
kamera rendszer fejlesztésére” című napirend előterjesztéssel folytatja.
Határidő: 2020. október 7.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

5./ Javaslat a térfelügyeleti kamera rendszer fejlesztésére
185/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója
Takács Máriusz: Jelen van Igazgató Úr, ha bármi kérdés lenne az előterjesztésről. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk a 185/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 52/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 185/2020. sz. – „Javaslat a térfelügyeleti
kamera rendszer fejlesztésére” című– előterjesztést.
Határidő: 2020.október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Megérkeztek a fénymásolatok, újra megnyitom a 4. napirendi pont vitáját.
4./ Média cég alapítása
141/3/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Megkaptuk ezeket az összegeket, kérdezem, hogy ezeknek tükrében van-e most bármilyen hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nincs, Kérem, szavazzunk a 141/3/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
PEB 53/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 141/3/2020. sz. – ” Média cég
alapítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2020.október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Mielőtt berekeszteném az ülést, vissza kell térnem a 3. napirendi pontunkhoz, mert ahhoz volt egy
módosító javaslat, amit elfelejtettem tárgyalni. Kérdezem Aljegyző Urat, hogy a Jancsó Andrea által benyújtott módosító
javaslatról, ha most újra megnyitom a 3. napirendi pont vitáját, akkor elég, ha arról külön szavazunk, vagy újra kell szavazni
a módosítóról is és az eredeti határozati javaslatról is.
Ruzsits Ákos Jenő: Azt javaslom, hogy legyen majd új szavazás, hiszen a módosítás érinti az előterjesztést.
3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
177/2020., 177/2-3/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Akkor kérném a korábbi szavazást figyelmen kívül hagyni, kérem, szavazzunk a PEB 50/2020. (X.7.) sz.
határozatának visszavonásáról.
PEB 54/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a PEB 50/2020. (X.7.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök

(4 igen egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

4

Takács Máriusz: Megkérdezem, hogy Jancsó Andrea módosító indítványához van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem,
szavazzunk Jancsó Andrea képviselő asszony módosító indítványáról.
PEB 55/2020. (X.7.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy Jancsó Andrea 177/3/2020. sz. módosító indítványát elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(3 igen, 1 nem)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a módosító indítvánnyal egyben a
PEB 56/2020. (X.7.)
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2020. és a 177/2-3/2020. sz. –
„Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2020. október 8.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(3 igen, 1 nem)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság munkáját, az ülést 17.56 órakor bezárom.

k.m.f.

Szoboszlay Balázs
bizottsági tag

Takács Máriusz
elnökhelyettes

Benkő Irén Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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