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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2021. szeptember 8-án 

14.30 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

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

 
Jelen vannak:  Kállay Gáborné elnök, 
   Takács Krisztián, (igazoltan távol van), 

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

 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-
helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő informatikus, Koór 
Henrietta csoportvezető, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Flender Éva könyvvizsgáló, Gyurákovics Andrea önkormányzati képviselő, Németh István gyakornok. 
 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket és a Hivatal dolgozóit. Kivételesen úgy készültem, 
hogy egy kicsit részletesebben beszélek az előterjesztésekről, de most ettől az idő rövidsége miatt eltekintenék. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést 15.15 órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban van-e, 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 8/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
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4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
5./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 

(4 igen, egyhangú) 
 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Gondolom, hogy az előterjesztést mindenki elolvasta, úgyhogy én most nem szeretnék részletesen vagy 
röviden sem beszélni. Viszont érkezett hozzá egy módosító indítvány az előterjesztő, Polgármester Asszony részéről, ami 
most helyben lett kiosztva, és két költségvetési sornak a növelésére tesz javaslatot. Az egyik a 3793. költségvetési sor, ami 
az irodalmi pályázat. Ennek a megemelését javasolja az általános tartalék terhére 400 ezer forinttal, valamint a Bakáts utca 
8. számú helyiség felújítására a lakás és helyiség felújítás sorról átcsoportosítaná a FIÜK számára 2795-ös dologi kiadásai 
közé egy 10 millió forintos összeget. Tehát ezzel a módosítással együtt kellene szavaznunk a költségvetés módosításáról. 
Kérdés, észrevétel van-e? Senkinek, semmi. Kérem, szavazzunk a 29/2021., és a 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 9/2021. (IX.8.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., 29/2-3/2021. sz. – ” 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – 
előterjesztéseket.” 

(2 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

24/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Gondolom, hogy ezt az előterjesztést is olvasták a bizottsági tagok. Itt a gyermekélelmezéssel 
kapcsolatosan történt egy közbeszerzési eljárás, ennek a következményeivel kapcsolatosan kellene most döntenünk arról, 
hogy szeptember hónapban a szolgáltatási díjak nőnek erre a hónapra, természetesen a személyi térítési díjak nem 
változnak. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel?  
 
Takács Máriusz: Alpolgármester Úrtól kérdezném, hogy várhatóan, ha jól értem, akkor szeptemberben le fog zajlani ez a 
jogorvoslati folyamat, ami miatt nem tudjuk megkötni ezt a közszolgáltatási szerződést? 
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Reiner Roland: Jelen tudásom szerint igen, tehát ez egy átmeneti időszakra kötött szerződés, ami ezt indokolja. Bízunk 
benne, hogy eredményes lesz az eljárás és akkor az új céggel tudunk szerződni. Ebben az esetben akkor majd újra 
módosítani kell ezt a rendeletet, mert itt mindig az aktuális összeget kell átvezetni. Kérem, szavazzunk a 24/2021. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 10/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 24/2021. sz. – ”Javaslat a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(4 igen,egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására (I. forduló) 

39/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? kérem, szavazzunk a 39/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 11/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. sz. – ”Javaslat az 
önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. 

forduló)” című – előterjesztést.” 

 (2 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. 
forduló) 

40/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Kállay Gáborné: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs, kérem, szavazzunk a 40/2021. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 12/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2021. sz. – ”Javaslat az 

önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – 

előterjesztést.” 
 (2 igen, 2 nem) 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról 

46/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nincs, kérem, szavazzunk a 46/2021. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 13/2021. (IX.8.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. – ”Javaslat a Képviselő-

testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

(3 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a Bizottság tagjainak a megjelenést, az ülést 15.22 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
Szoboszlay Balázs 
   bizottsági tag 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


