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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 85/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. március 10.-i ülésére 

 
Tárgy:  Jelentés a FESZGYI 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és 

pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:  Jegyzői Kabinet 
 

      

Előzetesen tárgyalja:  ESZSCIB, 2022. 03. 09. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 

9-i ülésén tárgyalta a „Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” tárgyú előterjesztést, melynek kapcsán az alábbi 

határozatot hozta: 

 

471/2021. (IX.9.) sz. 

Határozat 

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a 

szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint 

az üzemeltetési, karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni. 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási vizsgálat eredményének függvényében 

terjessze a Képviselő-testület elé a feladat és munkamegosztási megállapodást. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott határozat alapján Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. október 6. napján megbízási szerződést kötött a SALDO 

Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-vel a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságát érintő belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási vizsgálat lefolytatására. 

 

A SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. az átvilágítás eredményéről jelentést készített, 

melyet – eltekintve attól, hogy a hivatkozott határozat kizárólag a belső ellenőrzési és pénzügyi 

átvilágítási vizsgálat eredményének függvényében ad kötelezettséget a polgármesternek – jelen 

előterjesztéshez mellékelek a T. Képviselő-testület részére tájékoztatás céljából. 

 

A jelentést a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának vezetője 

megismerte. A jelentésben feltárt – a gazdasági átszervezést nem indokoló – hiányosságok 

megszüntetésére tett javaslatok kapcsán intézkedési terv készítése szükséges. 

 

Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan 

megállapításokat, melyek indokolttá teszik a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságának gazdasági átszervezését. 

 

Fentiek okán kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Budapest, 2022. március 3. 

 

        Baranyi Krisztina s.k. h. 

           polgármester 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra 

vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli 

átvilágításáról szóló jelentésben foglaltak alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezését nem tartja szükségesnek, melynek okán 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 471/2021. (IX.9.) 

sz. határozata 1. pontját visszavonja. 

 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


