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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. január 26-án 
14.30 órakor megtartott rendes nyílt 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: 
Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Berner József irodavezető, 
Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, 
Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő, dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgatója, Flender Éva 
könyvvizsgáló. 
 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, köszöntöm körünkben Alpolgármester Urat. Az ülést 14.35 órakor 
megnyitom, megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirend előtti 
hozzászólása? Úgy látom nincs. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban van-e? Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a 
kiküldött meghívón szereplő 6. napirend, a 18/2022 sz. – „Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti 
megállapodásról” című előterjesztést az előterjesztésről nem kell a Bizottságnak a mai ülésen tárgyalnia, mivel az előterjesztő 
visszavonta az előterjesztést. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 3/2022. (I.26.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

6/2022., 6/2-4/2022.sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban) 

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

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

10/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 
37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

19/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

5./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra 
22/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

6/2022., 6/2-4/2022.sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Ehhez a napirendhez két módosító indítvány érkezett, az egyik a 6/3/2022. sz. előterjesztői módosítás, a 
másik a 6/4/2022. számú módosító, amelyet Takács Krisztián és Torzsa Sándor adott be. Erről majd külön kell szavaznunk. 
Kérdés, észrevétel van-e? Úgy látom, hogy nincs. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
Kállay Gáborné: A 6/3/2022. sz. módosításról nem kell döntenie a Bizottságnak, mert az előterjesztői módosítás. Kérem, 
szavazzunk a 6/4/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
PEB 4/2022. (I.26.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – „Módosító javaslat a 
6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 6/2022. és 6/3/-4/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
PEB 5/2022. (I.26.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022 és 6/3-4/2022.. sz. – „Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban) 
7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel van-e? Kérem, szavazzunk a 7/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 6/2022. (I.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

10/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Úgy tűnik, hogy végre sikerült a közbeszerzési anomáliákat illetően megegyezni. Ha jól látom, akkor a 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények kivételével csökkentek a díjak, a személyi térítési díjak viszont változatlanok 
maradtak. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő személyi térítési díjakat nem érinti ez a módosítás. 
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Kérem, szavazzunk a 10/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 7/2022. (I.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2022. sz. – ”Javaslat a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Tartozás– és kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 
és 37419 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 

19/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Szeretném, ha valaki ezt az előterjesztést számomra érthető módra lefordítaná, bevallom, hogy nem értem. 
Lehet, hogy azért nem értem, mert az eredeti adásvételi szerződés nem volt csatolva hozzá. Kérném, hogy kerüljön feltöltésre. 
Összefoglalnák, hogy miről szól ez az előterjesztés? 
 
Reiner Roland: Csak körbenéztem, hogy Jegyző Asszony itt van-e, mert alapvetően ő készítette az előterjesztést. Az 
előterjesztés arról szól, hogy ezeknek a telkeknek az eladásánál a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt, aki az Állam nevében 
megvette ezeket a telkeket, elővásárlási joggal élt. Majd ezeknek a telkeknek a tulajdonjogát átadta a SOTE részére. Már 
ebben az időszakban is az volt, hogy amikor a telekeladás történt, akkor volt hozzá egy olyan kitétel, hogy „x” éven belül 
fejleszteni kell, ennek elmaradása esetén kötbért kell fizetnie annak a félnek, aki megvette ezeket a telkeket. Miután mostanra 
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már a SOTE a tulajdonosa, ezért formálisan az MNV-nek ezt a kötelezettségét át kell adni a SOTE részére, és a SOTE fogja 
megfizetni ezt a három telekre vonatkozó késedelmi kötbért.  
 
Kállay Gáborné: Ha jól értem, akkor a SOTE azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy tekintsen el ennek a 
kötbérnek a megfizetésétől. A kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlanoknak a SOTE részére történő tényleges birtokba 
adása csak 2020. IV. 27-tel történt meg. A beruházások előkészítése ezen időpont előtt nem tudott megindulni. Felhívja a 
figyelmet továbbá az elmúlt időszakban a SOTE hazai járványkezelésben vállalt jelentős társadalmi szerepére, melyekre 
tekintettel a határidő elmulasztására, az érdekkörén és intézkedési körén kívül álló hatóságok, szolgáltatók határidő 
mulasztásából vagy eljárásuk elhúzódásából fakadó, a szerződés 6.2. pontjában foglalt mentesítő körülményként tekint. Ez 
az indoklás, amivel a SOTE kéri, hogy ne kelljen ezt a kötbért megfizetni. 
 
Árva Péter: De meg kell fizetnie. 
 
Reiner Roland: Meg kell. 
 
Árva Péter: Csak ez annyira zavarosan volt leírva, hogy szerettem volna a jegyzőkönyvben rögzíteni. 
 
Kállay Gáborné: Meg kell fizetnie, tehát nincs lehetőség arra, hogy a kérelmet méltányolja az önkormányzat? 
 
Reiner Roland: Ha jól értem, akkor igen. 
 
Kállay Gáborné: Ezt hol kérdezzem meg? Ez hol van az előterjesztésben, hogy erre nincs lehetőség, hogy az önkormányzat 
tekintsen el ettől a tartozás kiegyenlítéstől? Létrejött ez a megállapodás?  
 
Reiner Roland: Melyik megállapodás? 
 
Kállay Gáborné: Hát az a megállapodás, hogy ezt ki kell fizetnie a SOTE-nak. Mert, akkor nem tudom, hogy miről szól az 
előterjesztés. 
 
Romhányi Ildikó: Ez a tartozás, amit most átvállal a SOTE, az alapszerződésben van benne, azzal a céggel, akinek el 
akartuk adni a telket, és amit Alpolgármester Úr is mondott, hogy elővásárlási joggal élt a Magyar Állam. Tehát ez egy élő 
szerződésbeli kötelezettség. Ez az előterjesztés csak annyiról szól, hogy nem a Magyar Állam fogja megfizetni. A 
kötelezettség eddig is élt, tehát most csak a megfizető változik.  
 
Kállay Gáborné: Akkor még egy kérdés, mert csak az indoklást olvastam fel. A szerződés 6.2.1.1. pontjában írt építési 
engedély megszerzésének határidejét 2022. december 31. napjára, míg a fejlesztési kötelezettség teljesítésének határidejét 
2025. december 31. napjára kérte módosítani. Ezek voltak, amit az előbb felsoroltam, ez volt az indok. Most ezzel a 
kérelemmel és ezzel az indoklással mi történt? Ez a kérdésem, mert azt gondolom, hogy amit itt indokként a SOTE felsorol, 
abszolút méltányolható. 
 
Takács Krisztián: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyha jól értem az előterjesztést, ennek az lesz a folyománya, hogy 
az eddig kiállított számlákat az önkormányzat sztornózza, és új számlákat fog kiállítani a SOTE-nak. A kérdésem pedig az 
lenne, hogy mivel, ahogy én értelmezem, ezek a számlák testesítik meg magát ezt a tartozást, amit ez a két szereplő át akar 
vállalni, illetve az egyik szereplő átvállalja a másiktól, így akkor mi szükség van a tartozást megtestesítő konkrét számláknak 
a sztornózására? 
 
Árva Péter: Ez a három épület az én körzetemben található. A képviselőségem első éve azzal telt el, hogy naponta, hetente 
kaptam panaszokat, ebbe a házba beköltöző drogosok voltak. Ablakon kilógva, énekelve, ordibáltak. Rendőrt kellett hívni, 
felgyújtották. Nagyon hosszú idő volt, míg a Jegyző Asszonyon, az Államon keresztül elértük a SOTE-t, és annak a megfelelő 
gondnoki szervét, és végül zárták ezeket az épületeket. Ez már több mint egy éve megtörtént. De azóta is ezen épületek előtti 
járdán nincs takarítás, a kapualjakba az összes szemetet odahordják az ott élők, ami világos, hogy nem a tulajdonosnak a 
felelőssége, de az, hogy nincs eltakarítva, az viszont már az övé. Azt gondolom, hogy a SOTE igenis mulasztott azzal, hogy 
ezzel a házzal nem foglalkozott kellő gondossággal. Ebből az előterjesztésből ugyanúgy, ahogy Elnök Asszony sem, nem 
olvastam ki azt, hogy nemet mondunk erre a kérvényre, mintha ez egy kicsit „el lenne kenve”. De azzal a döntéssel, hogy 
ilyen jellegű kedvezményt nem adunk a SOTE-nak egyetértek azért is, mert itt áll ez a három épület, romlik az állapotuk. Azt 
remélem, hogy ezek az eredeti formájukban, mondjuk kollégiumként, újulnak majd meg. Mintha arra játszana a SOTE, hogy 
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teljesen romoljon le az épület, hogy már csak az elbontás legyen a lehetőség, mert ha elbontjuk ezeket a házakat, akkor a 
telek értékesebb. Nem értem, hogy miért nem foglalkozik a saját tulajdonával, nem értem, hogy miért nem kezdődik meg a 
fejlesztése a projektnek, nem értem, hogy miért nem került elénk egy terv, hogy mit szeretnének itt fejleszteni. Azt gondolom, 
hogyha ez így áll, ahogy Alpolgármester Úr mondta, akkor a tartalmával ennek az előterjesztésnek egyetértek, és annak a 
megszavazását támogatom. 
 
Kállay Gáborné: Tulajdonképpen most nem arról dönt, hogy az MNV Zrt. helyett a SOTE fizesse meg ezt a 
kötelezettségvállalást vagy tartozást. 
 
Reiner Roland: Csak azt akartam mondani, hogy az a helyzet, hogy az MNV Zrt., mint az eredeti vásárló, elismerte azt, hogy 
ő ezzel a projekttel csúszásban volt, elismerte azt, hogy ezután neki kötbért kell fizetnie. Az előterjesztés utolsó előtti 
bekezdésében az is benne van, hogy az MNV Zrt. elfogadta, hogy ebben a tartozáskötelezettség vállalásról szóló 
megállapodásban rögzítve legyen az, hogy nem teljesítette az építési engedély megszerzésének kötelezettségét. Neki csupán 
annyi problémája volt, hogy ő már nem tudja ezt az összeget befizetni, hiszen most már nem ő a tulajdonos. Tehát ebben az 
értelemben az MNV Zrt. minden olyan kérésnek, ami ebben szerepel eleget tett, tehát elfogadta ezt, és tényleg azt mondja, 
hogy ezt az összeget jogosan követeli az önkormányzat, csupán az ő problémája az, hogy nem ő tudja kifizetni. Nem akarok 
ebbe belemenni, nyilván ezt az MNV Zrt. és a SOTE egymás között le tudja rendezni, nem gondolom, hogy két ilyen szervezet 
ne tudná ezt a kötbért kifizetést egymás között lerendezni. 
 
Romhányi Ildikó: Igen, igazándiból Alpolgármester Úr elmondta azt, amit szerettem volna. Ezeket a számlákat mi kiállítottuk 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek, mert az alapszerződés szerint 2021. július óta neki ezekre az ingatlanokra be kellett 
volna fizetnie a megfelelő összeget, ami a szerződés szerint jár. Mi ezeket a számlákat ki is állítottuk, nyilván nem fizette be, 
hiszen már nem őt érinti, és ezért kell, amit Takács Krisztián képviselő úr kérdezett, ezeket a számlákat nekünk 
visszasztornírozni, és a Semmelweis Egyetemnek fogjuk ugyanezeket a számlákat kiállítani.  
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen, változatlanul fenntartom, amit elmondtam. Tehát azt, hogy az MNV Zrt. nyilván 
elfogadta, a SOTE viszont nem, és kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amiről ezek szerint mi nem döntünk. Illetve 
tulajdonképpen döntünk róla, mert azt mondjuk, hogy a SOTE fizesse meg. 
 
Baloghné dr. Nagy Edit: Nem tudom, hogy tudok-e ezen segíteni. Ez igazából jog kérdése. Amikor az Állam, vagy az MNV 
Zrt. belépett a lehetséges vevő helyébe, akkor teljes egészében került a szerződésbe, és ebben a formában ez nem 
méltányosság kérdése, hanem ebben az adásvételi szerződésbe teljes egészében kerül. A közöttük, tehát az MNV Zrt. és a 
SOTE között létrejött megállapodás tulajdonképpen nem is egy megállapodás, hanem egy jogszabályi vagyonjuttatás alapján 
került az Egyetemhez, az az önkormányzaton, vagy az eladón kívül eső körülmény, úgyhogy ebben az értelemben azt 
gondolom, hogy az egy tisztán, egyszerűen jogi kérdés, hogy ezt meg kell fizetni, és teljes egészében állt bele a szerződésbe. 
Egyébként felderítettük, felgöngyölítettük, hogy ebben a pályázati eljárásban, azt hiszem, hogy három vagy négy pályázó vett 
részt, és vállalta ezekkel a feltételekkel az adásvételi szerződés megkötését. Tehát ilyen értelemben szerintem etikailag sem 
kell, hogy ez rosszul érintse az önkormányzatot. Ezekben a fejlesztési szerződésekben, most van pont egy másik esetben, a 
Lónyayban is, ezek most kérdésként fognak felmerülni, és azt gondolom, hogy következetesen kell ezeket kezelni, vagy csak 
akkor lehet őket kezelni, hogyha következetes eljárásrend lesz benne.  
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 19/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 8/2022. (I.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 19/2022. sz. – ”Tartozás– és 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyása a Budapest IX. ker. belterület 37414, 37418 és 37419 helyrajzi 
számú ingatlanok vonatkozásában” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra 

22/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Tehát ezt a pályázatot, amin elindulna az önkormányzat az Óbester utcai Csudafa Óvoda fejlesztésére 
szánná az Önkormányzat. Kérdés, észrevétel van-e? Nem látok ilyet. Kérem, szavazzunk a 22/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 9/2022. (I.26.) 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 22/2022. sz. – ”Javaslat az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. január 27. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a megjelenést mindenkinek, további kellemes délutánt kívánok, az ülést 14.57 órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
Szoboszlay Balázs 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


