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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2021. október 13-án 
14.30 órakor megtartott rendes 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, 
Szoboszlay Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, dr. Világos István a Jogi csoport vezetője, Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, és a Hivatal dolgozóit. Ez egy ünnepélyes pillanat, első 
alkalommal a teljes létszám gyűlt össze. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 14.42 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 14/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 
átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban) 

53/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

54/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 
átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban) 

53/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Takács Krisztián: Egy olyan módosítót szeretnék beadni, hogy az 5 munkanapot, amelyen belül a Hivatalnak kötelessége 
feltölteni a határozatokat, azt emeljük meg 10 munkanapra, mivel úgy érzem, hogy az 5 munkanap túlságosan szoros 
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határidő. A képviselő-testületi ülés után a Hivatal dolgozóinak nem csak ez az egyetlen elfoglaltsága, és ezért ez egy elég 
rövid idő erre. 
 
Takács Máriusz: Csak tájékoztatnám a Tisztelt Bizottságot, hogy tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és 
Környezetvédelmi Bizottság ülésén az előterjesztő jelen volt, és ezt a 10 napos módosítást befogadta az előterjesztésébe. 
Persze ez nekünk most itt nem jelent technikai értelemben semmit, szavazni kell róla, csak információként tájékoztattam a 
Bizottságot. 
 
Kállay Gáborné: További hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk először erről a módosító indítványról, hogy 5 
munkanapról 10 munkanapra emelkedik ez a terminus, ami alatt meg kell jelennie ennek a különböző fórumokon. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 15/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az 53/2021. sz. - ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 
munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére. 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk az 53/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosítással egyben. 
 
PEB 16/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. sz. - ”Javaslat a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést az alábbi módosítással: 
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a 
képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére. 
Határidő: 2021. október 14. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

54/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Árva Péter: Tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságon is megtárgyaltuk ezt az előterjesztést. 
Végül szorosan, de éppen nem kapott támogatást az előterjesztést. A magam részéről azt a saját véleményt tolmácsoltam, 
hogy ez az előterjesztés egy kissé nem elég részletes. Mondom a felmerülő kérdéseimet. A jelenlegi SZMSZ úgy 
szabályozza, hogyha a képviselő-testületi ülés határozatképtelenné válik, akkor másnap, pénteken kell folytatni. Indokoltnak 
tartanám annak az átgondolását, hogy esetleg a következő pénteki napon folytatódjon ez az ülés, ne valamikor a következő 
héten. Ha azt konkretizáljuk az előterjesztésben, hogy ne valamikor a jövő héten, hanem, hogy melyik napon, akkor egy 
csomó problémával egyszerűsödik ez a dolog, akkor egyértelművé válik, hogy ez a második képviselő-testületi ülés a 
folytatása az előzőnek, és akkor egyértelműen lehet szabályozni azt, hogy például nem kell új meghívókat kiküldeni, hiszen 
egyértelműen annak az ülésnek a folytatása, amit elkezdtünk.  Szintén szabályozni kellene, hogy a következő, ez a 
folytatásos képviselő-testületi ülés csak a folytatása, vagy ugyanúgy van-e napirend előtti felszólalásokra lehetőség? 
Gyakorlatilag ezek miatt a tisztázatlanságok tartózkodtam a szavazáskor, jelenleg is tartózkodni fogok a szavazásnál. Azt 
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kérem az előterjesztőtől, illetve a frakciótársaimtól, hogy ezeket a szempontokat képviseljék az előterjesztő felé. 
Amennyiben ezekre a részletszabályozásokra is kiterjedő előterjesztést tudnak-e csinálni, nem tudom, hogy holnapig van-e 
erre lehetőség egy módosítóval, vagy ennél ezért erre több idő szükséges, én támogatni fogom, de addig, amíg ezek a 
részletkérdések nincsenek kidolgozva, csak egy ilyen passzust beleemelni az SZMSZ-be, szerintem az szerkezetét és 
működésének koherenciáját sérti.  
 
Takács Máriusz: A Demokraták Frakciójának álláspontja az ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy kiszámoltuk, hogy 
ebben a modellben összesen 8 óra 20 percen át tarthatna egy képviselő-testületi ülés. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan 
korlátozása a Képviselő-testület ülésének, ami se nem praktikus, se nem hasznos. Értjük, hogy hosszúak a képviselő-
testületi ülések, azt gondoljuk, hogy ezeknek a vitáknak meg kell adni ezt a terepet, nem szabad ilyen jellegű korlátok közé 
szorítani a Képviselő-testület döntéshozását. Ezért nem támogatjuk ezt az előterjesztést. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk az 54/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 17/2021. (X.13) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.” 
 

 (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a Bizottság tagjainak a megjelenést, az ülést 14.50 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 
                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
 
Szoboszlay Balázs 
   bizottsági tag 
 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


