Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2021. július 28-án
16.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Nehéz Jenő informatikus, dr. Szathmáryné Alföldi Marianna a Jogi csoport
munkatársa, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója.
Takács Máriusz: Köszöntöm a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes, az ülést 16.30 órakor megnyitom. A jelen nem lévők, többek között Elnök Asszony igazoltan
vannak távol, engem kért meg, hogy az Ügyrendünknek megfelelően vezessem le a mai ülést. 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 6/2021. (VII.28.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő
támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában
16/2021., 16/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és
kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában
16/2021., 16/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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Árva Péter: Tájékoztatom a Bizottságot, hogy az általam elnökölt Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottság a napirendet megtárgyalta és támogatta. Jelen voltam a Részönkormányzat ülésén is
és arról is tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Részönkormányzat is támogatta az előterjesztést.
Takács Krisztián: Arról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Bizottságot, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot tegnap és elfogadásra javasolta.
Takács Máriusz: Jelzem, hogy előttünk van egy kiegészítés a 16/2/2021. számú, amit az előterjesztő tett, ami
automatikusan az előterjesztés részévé vált. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 16/2021. és a 16/2/2021.
sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 7/2021. (VII.28.) sz.

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021., 16/2/2021. –
”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő
támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című – előterjesztést.
Határidő: 2021. július 29.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Köszönöm a részvételt, az ülést 16.37 órakor bezárom.

k.m.f.

Takács Máriusz
az ülés levezető elnöke

Szoboszlay Balázs
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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