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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. február 16-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 (igazoltan távol),  
Pityó László, 
Szoboszlay Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland, Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Berner József irodavezető, Petrovitsné Fehér 
Judit irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő, Flender Éva könyvvizsgáló. 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, Alpolgármester Urat, a Hivatal dolgozóit és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést 14.36 órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban van-e, vagy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e kifogás az ellen, 
hogy az 53/2022 sz. – „Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról” című előterjesztést 
nyílt ülésen tárgyaljuk.  
 
Árva Péter: Tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ezt a napirendi pontot nyílt ülés 
keretében tárgyalta meg. Nem látok indokot a zárt ülésre. 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem, hogy ezzel mindenki egyetért-e? Úgy látom, hogy igen, mindenki egyetért, úgyhogy ezt az 
előterjesztést nyílt ülés keretében tárgyalja meg a Bizottság. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 10/2022. (II.16) sz. 

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

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról 

53/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Érkezett az előterjesztéshez Takács Krisztián és Torzsa Sándor frakcióvezető uraktól egy módosító 
indítvány. Kérdezem Torzsa Sándort, hogy kíván-e hozzászólni? 
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Torzsa Sándor: A Bizottság tagjai megkapták a két frakcióvezető által jegyzett módosító javaslatot. Ebben kifejezetten 
olyan típusú javaslatok vannak, amelyeket a két forduló közötti vitában kellett nekünk újragondolni. Kiderült, hogy a 
különböző fejlesztésekre kevés a pénz, illetve a vitában elhangzott az előző képviselő-testületi ülésen, hogy kevés pénzt 
költünk a tömbrehabilitációra. Ezeket igyekszünk orvosolni ezzel a módosító javaslattal. Itt szeretném azt leszögezni, hogy 
mi azt az elvet szeretnénk képviselni, azt az elvet szeretnénk bevezetni, hogy azoknál a kulturális soroknál, amelyeken 
tipikusan „kifolyó” költségek vannak, a zárszámadáskor kerüljenek beállításra a végleges éves összegek. Tehát a kulturális 
költségvetési soroknál mindenféleképpen azt gondolom, hogy nem a jelenlegi számokkal fog majd haladni az éves költés. A 
többi más típusú költségvetési sornál pedig nyilván szeretnénk azt, hogyha takarékosság lenne. Tehát ott nyilván azt 
szeretnénk, hogyha csökkennének a kiadások.  
 
Kállay Gáborné: Megmondom őszintén, hogy engem nagyon zavar, hogyha a kulturális területtől veszünk el pénzt, 
különösen egy ilyen szituációban, amikor egy kétéves pandémia még mindig nem zárult le, de lassacskán túl leszünk rajta. 
Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben a kultúrának igencsak jelentős szerepe van, azt kell mondanom, hogy szinte 
legnagyobb jelentőséggel a kultúra bír egy ilyen időszak után, miután az emberek végre kiszabadulnak, és esetleg tudnak 
együtt értelmesen tartalmas időt eltölteni. A másik, hogy ugyancsak egy 5 millió forintos összegről van szó, a 
lakásfenntartási támogatás, ami szociális terület. Nem azzal nem értek egyet, hogy hová tesszük a pénzt, hanem azzal, 
hogy honnan akarjuk elvonni a pénzt. Szeretném megkérdezni, hogy ez a 2985-ös sor, az FMK költségvetéséből venne el 
20 millió forintot. Ugyanarról a 20 millió forintról beszélünk, amit „nagyrendezvények” címszó alatt a költségvetés most 
vissza kíván adni az FMK-nak. Meg szeretném kérdezni Alpolgármester Úrtól, hogy ez mit jelent? Mit takar ez a 
„nagyrendezvények” 20 millió forintos összege, amit itt most a módosító indítvány vissza kíván vonni? 
 
Reiner Roland: Ez az összeg elsősorban a nyári „Bakáts Fesztiválnak” a költségeihez kapcsolódik. Az FMK, amikor leadja 
a költségvetését, akkor megnevez bizonyos programokat, amelyeket a „nagyrendezvények” soron költ el, és egy olyan 
jelzését, hogy a Bakáts Fesztiválnak a várható költségeihez ők még szeretnének kérni 20 millió forintot. Ez a módosításnak 
az oka.  
 
Torzsa Sándor: Bizottsági Elnök Asszonynak teljes mértékben igaza van, a kultúra nem lehet vesztese a pandémiának, mi 
sem erre tettünk javaslatot, hanem egy egyszerű átütemezésre, hogyha látja, mindegyik költségvetési soron van elegendő 
összeg arra, hogy arra a három hónapra, ami a zárszámadásig van, addig a rendezvények finanszírozva legyenek. Ezek 
olyan költségvetési sorok, amelyeknél nem kell egyszerre ott lenni 100 millió forintnak, mert nem egy beruházásról 
beszélgetünk, hanem több programot lehet belőle finanszírozni. Zárszámadáskor pedig betennénk az év hátralévő részéhez 
szükséges forrásokat. Erről szól a javaslatunk. Ugyanígy, amiről itt szó volt, az FMK-nak a pénze is így lenne, tehát el 
tudnak indulni az éves programok, zökkenőmentesen tudnak ezek haladni. Az év második felében pedig beállításra 
kerülnének a maradékok a 2021. évi pénzmaradvány terhére. 
 
Takács Krisztián: Melyik sort említette, ahonnan elvonunk 5 millió forintot szociális támogatásból? 
 
Kállay Gáborné: A 3209-es sor, a lakásfenntartási támogatás.  
 
Reiner Roland: Amit Elnök Asszony mond az a 3309-es sor. 
 
Kállay Gáborné: Elnézést, jó, az akkor rendben van. Csodálkoztam egyébként, hogy Torzsa képviselő úrnak, aki bizottsági 
Elnök Úr, és a szociális területnek a nagy harcosa, hogyan jutott eszébe az, hogy onnan vonjon el pénzt, de akkor ez 
rendben van. Viszont ilyen alapon azt gondolom, hogyha jól látom, a költségvetés több mint 140 millió forintos összeget 
szándékozik visszaállítani a FEV IX. Zrt. számára. Akkor azt a sort miért nem bántjuk egy kicsit jobban, erőteljesebben? 
Miért éppen mindig a kultúra?  
 
Torzsa Sándor: A FEV IX. Zrt-t viszonylag felkészületlenül érte, azt vettem észre, a Képviselő-testületnek az a kérése, 
hogy az idei évben faragjon le összegeket. A cég az elmúlt években is karcsúsított. Mi a két forduló között folytattunk 
Vezérigazgató Úrral egyeztetéseket. Azt látjuk most perpillanat reálisnak, hogy a cégnek ahhoz, hogy a feladatait megfelelő 
minőségben továbbra is el tudja látni, de olyan esetleges szerződéseket vagy olyan esetleges felesleges, meggondolható 
feladatokat, vagy költekezéseket le tudjon építeni, most ebben az évben 35 millió forint, amit mi látunk, vagy amit mi 
érzékelünk. Tehát ezért került ez vissza ebbe a kalapba. Nincs más oka, de nem szeretnénk azt, hogy a feladat-ellátás 
veszélybe kerüljön.  
 
Kállay Gáborné: Jó, hát ez az I. fordulóban még nem pontosan így volt. Kérem, szavazzunk a 6/8/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 



3 

 

PEB 11/2022. (II.16.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. – „Módosító javaslat a 
6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 6/6/2022. és 6/8/2022. sz. előterjesztések határozati javaslatairól. 
 
PEB 12/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/62022. és 6/8/2022 sz. – „Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (4 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról 

53/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Árva Péter: Tájékoztatom a Bizottságot, hogy tegnap ezt a napirendet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság megvitatta, és a „C” opciót javasolta elfogadásra. Ez alapvetően egy városfejlesztési döntés, a pénzügyi 
vonatkozásait értelemszerűen nem ismerjük, nem tudjuk. Benne van az előterjesztésben, hogy a visszavásárlásnak az 
lenne a módja, hogy két értékbecslést készíttetünk, egyet az önkormányzat, egyet a tulajdonos, és a kettő átlagán, ha jól 
mondom, nézek Aljegyző Asszonyra, remélem jól mondtam, kerülhetne visszavásárlásra az épület. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk az 53/2022. sz. előterjesztés „C” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 13/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2022. sz. –„Döntés a Lónyay 
Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök  

 (4 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm a Bizottság tagjainak a megjelenést, az ülést 14.49 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 
 

                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
Szoboszlay Balázs 
   bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


