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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2021. július 5-én 

16.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Kállay Gáborné elnök, 
   Takács Krisztián, 

Árva Péter, 
Takács Máriusz, 
Kádár Gábor,  
Pityó László, (igazoltan távol van), 
Szoboszlay Balázs (igazoltan távol van), tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Nehéz Jenő - a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Kállay Gáborné: Üdvözlöm a bizottság tagjait, első alkalommal Takács Krisztián képviselő urat is körünkben, mert eddig 
nem nagyon sikerült a bizottság ülésein részt vennie, mivel a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülései elhúzódtak. 
Ketten jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai bizottsági ülésen, Szoboszlay Balázs és Pityó László. Megállapítom, 
hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 16.37 órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban 
vagy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 1/2021. (VII.5.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása  

2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

   
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
(egy fordulóban) 

7/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 
bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása  

2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez? 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, és nem javasolta elfogadásra a 
módosítást. 
 
Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta negyedórával ezelőtt ezt az 
előterjesztést, és támogatta, csakhogy nehezebb legyen az élet. 
 
Kállay Gáborné: A kérdés akkor az, hogy ezek után a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság hogyan vélekedik erről a 
napirendről?  
 
Takács Krisztián: Azt szeretném még hozzátenni, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén az elutasítás 
jórészt azért született, mert ez egyfajta protens szavazat volt az ellen, hogy maga a tömbrehabilitációról szóló határozat, 
aminek ez egy követő technikai módosítása, nem került a bizottság és a képviselő-testület elé sem. Igazából ez volt a fő 
indok. 
 
Kállay Gáborné: Igen, ha jól emlékszem, akkor ez a bizonyos 358/2021-es határozat, amiről beszélünk, ugye? Kérdezem, 
hogy valaki kíván-e még hozzászólni?  
 
Árva Péter: Azt gondolom, hogy ez alapvetően egy technikai probléma volt elsősorban a bizottság részéről. Nehéz helyzet 
ez a jelenlegi pandémiás időszak, és bizony a dolgok akadoztak menetközben. Ennek ellenére kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzák meg ezt az előterjesztést. 
 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 2/2021. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 2/2021. (VII.5.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2021. – ”Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. július 6. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (4 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosítása (egy fordulóban) 

7/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendhez? 
 
Takács Krisztián: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést és támogatta ennek az 
elfogadását. 
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Takács Máriusz: Jelezném, hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság is megtárgyalta és 
támogatta. 
Kállay Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 7/2021. sz. előterjesztés rendeletalkotási 
javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
PEB 3/2021. (VII.5.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2021. sz. – ”A pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egy fordulóban)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. július 6. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést 16.43 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

           Kállay Gáborné 
                    elnök 
 Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


