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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. május 11-én 

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 alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Berner József irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, 
Szilágyi Imre irodavezető, Rosta Zsuzsanna Jegyzői referens, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Flender Éva könyvvizsgáló, Polyák Béla - a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója, Pataki Márton - a FEV IX. Zrt. 
vezérigazgatója, Dr. Mechler András - a FESZ Kft. igazgatója, Hagymási Zoltán – a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Dr. Kiss Róbert – pályázó. 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, köszöntöm Alpolgármester Urat, Vezérigazgató Urat és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést 14.40 órakor megnyitom. Érkezett egy 
előterjesztés, mégpedig a képviselő-testületi ülés meghívóján 30. sorszámmal szereplő 119/2022. sz. „Döntés a Lónyay 26. 
ingatlanról” című. Erről az előterjesztésről a Bizottságnak döntenie kellene, hogy felvegye-e napirendre vagy sem. Ezenkívül 
van Deutsch László képviselő úrnak egy előterjesztése, a képviselő-testületi ülés meghívóján 12. számú napirendi pontként 
szereplő 130/2022. számú. „Javaslat helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című 
előterjesztés. Mivel ennek az előterjesztésnek is van pénzügyi vonatkozása, ezért ezt is felvennénk napirendre. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 119/2022. számú „Döntés a Lónyay 26. ingatlanról” című előterjesztés napirendre 
vételéről. 
 
Árva Péter (ÜGYREND): Tájékoztatom a Bizottságot arról, hogy tegnap a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság sajnos nem vette napirendre. Ettől függetlenül kérem, hogy legalább tárgyaljunk róla, és tehessük fel az ezzel 
kapcsolatos kérdéseinket a készítő irodának. Kérek mindenkit, hogyha lehet, akkor szánjuk rá erre az előterjesztésre az időt.  
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 119/2022. számú - „Döntés a Lónyay 26. ingatlanról” című - előterjesztés napirendre 
vételéről. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 16/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a 119/2022. sz. - „Döntés a Lónyay 26. ingatlanról” című - 
előterjesztést napirendjére veszi.” 

 (3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy arról nem kell szavaznunk külön, hogy a 130/2022. számú „Javaslat helyi 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című előterjesztést napirendre vételéről, ezt a Bizottság 10 
napirendi pontjaként tárgyalná. Kérem, ezzel a módosítással egyben szavazzunk a napirendi pontokról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 17/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó 
pályázatok elbírálása (zárt ülés) 

98/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban) 

110/2022., 110/2-4/2022. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/2022., 111/2-3/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

112/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (egyfordulóban)  

105/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló) 

132/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 
33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására 

106/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

8./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  
108/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

124/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
10./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

130/2022., 130/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 
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 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására 
vonatkozó pályázatok elbírálása 

98/2022. sz. című előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Mivel az egyik jelentkező, aki talpon maradt itt ebben a nagy versengésben nem kért zárt ülést, ezért ezt a 
napirendet nyílt ülésen tárgyalja a Bizottság. Kérem, hogy hívjuk be a jelöltet.  
 
Takács Krisztián: Az előterjesztés szerint ez nem opcionális? 
 
Kállay Gáborné: Az opcionális, hogyha a jelölt nem kéri a zárt ülést. Eredetileg úgy volt, hogy két jelölt lesz, akit meg fogunk 
hallgatni, és a mivel a másik jelölt kérte a zárt ülést, azért lett volna zárt ülés. Mivel a most jelenlévő pályázó, dr. Kiss Róbert 
nem kérte a zárt ülést, ezért lehet nyílt ülés keretében tárgyalni a napirendet. Jó napot kívánok, elnézést kérek a kis 
fennakadásért. Köszöntjük a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén dr. Kiss Róbertet. Szeretném megkérni, hogy egy pár 
szóban mutatkozzon be, és kérjük, hogy mondja el néhány percben azt, amit a pályázatáról fontosnak tart. Gondolom, hogy 
utána a Bizottság kérdezni fog Öntől.  
 
Dr. Kiss Róbert pályázó belépett az ülésterembe. 
 
Dr. Kiss Róbert: Jó napot kívánok! Köszönöm a Tisztelt Bizottságnak, hogy itt lehetek a mai meghalltatáson. Magamról 
nagyon sokat tudok beszélni, és most kihívás számomra is, hogy 5 percben beszéljek. Gondolom, elegendő lenne, hogyha a 
szakmai előéletemet összefoglalnám. Okleveles közgazdász vagyok, egészségügyi menedzser, illetve közgazdaságtanból 
PhD fokozatot szereztem. E mellett mérlegképes könyvelői jogosítványom van. Amióta az eszemet tudom, azóta az 
egészségügyben dolgozom. Ha csak a kórházi gazdasági igazgatói szerepemet nézzük, ez közel 20 évre tehető, de 
egyébként, amikor lediplomáztam, megszereztem az első diplomámat még Debrecenben, akkor ezt követően volt egy 
vargabetű, amikor Erdélybe mentem dolgozni egy magyar tulajdonú vállalkozással. Ennek eredményeként annyi maradt meg, 
hogy románul „nem halok éhen”, tehát megtanultam ennyit odakinn 6 hónap alatt. Egyébként viszont onnantól kezdve a 
diplomámnak is megfelelően az egészségügyben tevékenykedtem. Az első kórházigazgatói állásom gyakorlatilag a Szolnoki 
MÁV Kórházban volt. Itt legfontosabb feladatként válságmenedzselést végeztünk. Akkor volt ott még egy kincstári biztos is, 
aki már régebb óta tevékenykedett a kórházban. Azt kell mondanom, hogy ez volt a „szüzesség elvesztése”, tehát először 
ültem bele ekkor kórházi igazgatói székbe. Viszont szerencsémre, hogy korábban más vállalkozásoknál hasonló 
tevékenységet végeztem, így nagyon rövid idő alatt, azt kell mondanom, hogy sok-sok ember, sok-sok beosztott kolléga 
áldozatos munkája árán sikerült a kórház gazdasági helyzetét egy eladósodott állapotból gyakorlatilag egy olyan állapottá 
transzformálni, ami pozitív szaldóval jellemezhető. Tehát, amikor a SOTÉ-ra mentem, úgy adtam át a Szolnoki MÁV Kórház 
gazdasági igazgatói pozícióját az utódomnak, hogy ott 60 millió forint lejárt adósságállomány helyett 100 millió forint többletnyi 
számlapénz állt rendelkezésére az intézetnek. Ezt csak azért merem megemlíteni, mert nagyjából, nyilván nem keverem a 
szezont a fazonnal, tehát tudom, hogy a forint, illetve a pénznek az időbeni értéke mást jelentett, de 1,5-1,7 milliárd 
gazdálkodású intézetről beszélünk még anno 16 évről ez előttről. Részt vettem a Semmelweis Egyetemen egy integrált 
gazdasági, medikai szoftver bevezetésében, illetve az egyetemnek a mai napig használt kontrolling illetve keretgazdálkodási 
rendszerét munkatársaimmal az én vezetésem alatt vezették be. Nem volt kis munka, viszont több hasonló volumenű szoftver 
bevezetési projekttel nem is tudok büszkélkedni az életemből. Voltak nagyobb beruházások, mint például a legutóbbi 
munkahelyemen, ami a legrelevánsabb is abból a szempontból, hogy itt ülök. Ez a X. kerületi Kőbányai Bajcsy Zsilinszky 
Kórház gazdasági igazgatói pozíciója volt, melyből azért távoztam, mert bár kiírásra kerültek a főigazgató, illetve a gazdasági 
igazgatói pozíciók, nekem sikerült elnyernem ezt az állást, viszont a főigazgatónknak sajnos nem. Ennek megfelelően egy új 
főigazgató hozta a saját bizalmi embereit, amit vezetőként teljes mértékben meg tudok érteni. Egyébként nagyon kicsi ez az 
egészségügyi szakma, szóval itt azért azt lehet mondani, hogy mindenki ismer majdnem mindenkit. Tehát a mai napig jó 
viszony jellemez az új főigazgatóval is, de nyilván meg kellett értenem, hogyha ő egy kialakult csapattal szeretne 
együttdolgozni, akkor én ennek nem „fekszek keresztbe”. Úgyhogy ott még pár hónapig, ő is megkért rá és szerettem volna 
maradni, szolgáltam még a Bajcsy Zsilinszky Kórháznak a gazdasági ügyeit, illetve ezt a 8 éves időszakot megfelelően 
átadtam az utódomnak. Szeptemberben elbúcsúztunk egymástól. Bevallom őszintén, hogy gondolkoztam azon, hogy talán 
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az egészségügyből ennyi már elég volt, őszintén megmondom, hogy átfutott az agyamon. Önszántamból el is kezdtem 
pályázgatni gyakorlatilag mindenféle tevékenységi körrel rendelkező vállalkozásokhoz. Voltak is benne sikereim, de eltelt egy 
pár hónap, és arra azért rá kellett jönnöm, hogy „cipész maradj a kaptafánál”. Tehát, ha úgy fogalmazzuk meg, hogy egy 
munkaadó részére mikor számítok kész embernek, akkor kész szakemberként, gazdasági vezetőként tudok funkcionálni. Ez 
bebizonyosodott számomra, és nagyon nagy örömmel tapasztaltam, hogy láttam azt, hogy Ferencváros Önkormányzata 
meghirdette a FESZ Nonprofit Kft-nek a gazdasági igazgatói pozícióját. Erre beadtam a pályázatomat, és most itt ülök. Még 
magamról annyit, hogy angolul és franciául beszélek. Négy gyermekem van, kettő kicsi, kettő nagy, és Kispesten élek. Nem 
tudom, hogy még esetleg mondjak-e többet vagy inkább kérdeznének. 
 
Kállay Gáborné: Szerintem elég kimerítő volt a bemutatkozás, és kérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a 
pályázóhoz? Úgy látom, hogy nincs, akkor köszönjük szépen a megjelenést.  
 
Dr. Kiss Róbert, pályázó elhagyta az ülésteremet. 
 
Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy van-e valakinek a jelölttel kapcsolatban valami véleménye, hozzáfűznivalója? Nincs. 
Kérem, hogy szavazzunk a 98/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 18/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 98/2022. sz. című előterjesztés– ” 
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó 
pályázatok elbírálása” c. előterjesztés vonatkozásában Dr. Kiss Róbert megbízását. 

                    (1 igen, 2 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról 
(egyfordulóban) 

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Kállay Gáborné: Annyit szeretnék elmondani, hogy véleményem szerint ebből a zárszámadásból az én számomra az derül 
ki, hogy nem túl sok minden történt az elmúlt évben itt az Önkormányzat tájékán. Van egy közel 2,5 milliárd forintos szabad 
maradvány, amivel rendelkezik az Önkormányzat. Ami jelentős emelkedés volt, az iparűzési adó bevétel, a tervezethez képest 
közel 600 millió forinttal nagyobb iparűzési adót könyvelhet el az elmúlt évre az Önkormányzat. Ami számomra egy elég 
fájdalmas dolog, illetve egy kicsit érthetetlen, hogy a szociális támogatások, jelesül a 47/2020-as pénzbeli és természetbeli 
támogatások esetében egy közel 30 százalékos visszaesés van, ami örvendetes, ha így közelítjük meg, hogy ennyivel 
kevesebb a rászoruló Ferencvárosban, de ha nem, akkor a rendelettel van probléma, és remélem, hogy ezt most a 
rendeletmódosítás orvosolni fogja. Kérem, szavazzunk a 110/2022. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 19/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. – ”Beszámoló Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – 
előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (4 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Ehhez a napirendhez érkezett egy módosító indítvány az előterjesztőtől. Ezzel együtt kell majd szavaznunk 
róla. Tegnap ezt a napirendet a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság is tárgyalta, és nem támogatta a 
költségvetés módosítást. Felmerült egy-két olyan tétel, amivel nem igazán értett egyet a Bizottság: Bakáts Bunker, Bakáts 
téri Kávézó, és hasonló dolgok. Azt gondolom, hogy ehhez még csatlakozik számomra a FEV IX. Zrt, ahol nem érzem 
különösebben indokoltnak az oda betervezett összeget, de ugyanúgy vonatkozik ez a média cégre is, amit a módosító 
indítvány tartalmaz. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/2022. és 111/4/2022. sz. előterjesztések határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 20/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022. és 111/4/2022. – ” Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.” 

(6 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

112/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 112/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 21/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. – „Beszámoló Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati 
rendeletének módosítása (egyfordulóban)  

105/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Kállay Gáborné: Ez a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletnek a módosítása. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Takács Krisztián: Ehhez az előterjesztéshez tartozó módosító indítványt csak a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság fogja 
megtárgyalni. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 105/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 22/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.” 

(3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. 
forduló) 

132/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Itt a Kormányhivatalból érkezett szakmai javaslat a rendelet módosítására. Úgy látom, hogy a legjelentősebb 
változások a lakbértámogatásnál és a lakásfenntartási támogatásnál történt, ahol a jövedelemhatárt 350 százalékról 470 
százalékra emelné a módosítás szerint. Ez ugyebár a nyugdíj minimumnak a százalékos arányát jelenti, ami a 28.500,- Ft. 
Ezenkívül a rendkívüli támogatásnál eltörölné a módosítás azt a bizonyos négyszeri alkalmat. Eddig egy évben négyszer 
lehetett rendkívüli támogatást igényelni, ez most megszűnne. Ezt a Kormányhivatal javaslatára, mivelhogy ez nem köthető 
alkalomhoz, illetve nem lehet korlátozni, hogy valaki mikor kerül rendkívüli helyzetbe. Úgy látom, hogy bővül a szociálisan 
rászoruló személyek jogosultsági köre. Több helyen pontosít a rendelet. Erről kellene most döntenünk. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk a 132/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 23/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2022. sz. – „A pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati 
rendelet megalkotására 

106/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 106/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 24/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. – „Javaslat a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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8./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés  

108/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 108/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 25/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 108/2022. sz. – „2021. évi éves 
ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
9./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

124/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Ehhez érkezett Pataki Márton vezérigazgató úrtól egy kiegészítés a beszámolóval kapcsolatban. Nem 
tudom, hogy ezt sikerült-e mindenkinek elolvasnia? A megfelelési tanácsadói jelentéssel kapcsolatban van itt kiegészíteni 
valója Vezérigazgató Úrnak.  
 
Pataki Márton: Csak azért gondoltam erre a kiegészítésre, mert valójában a megfelelési tanácsadónak a jelentése nem 
képezi részét a beszámolónak. Ez egy tavaly január 1-től kötelező intézmény. Tehát akkortól kezdve vonatkozik az 
Önkormányzat cégei közül csak a FEV IX. Zrt-re, hogy jöjjön be, és a kontrollrendszert kell működtetnie, ennek részeként 
szükség van megfelelési támogató szervezeti egységre, hogy a cég méreteiből adódóan ezt egy félállású megfelelési 
tanácsadóval látjuk el. Neki kell készíteni a munkájáról egy jelentést évente. Ennek a címzettje a cég első számú vezetője, 
tehát én vagyok, csak úgy szól a jogszabály, hogy mind a Felügyelő Bizottságnak, mint a tulajdonosnak ezt tájékoztatásként 
el kell küldeni. Ez időbelileg egybe esett a beszámolóval. Annyiban követtem el hibát, hogy nem hívtam fel a Polgármesteri 
Hivatal figyelmét, akik az előterjesztést írták, hogy akkor ezt így körbe kellene írni, hogy ez micsoda. Tehát erről tájékoztatást 
nem kell küldeni a Képviselő-testületnek semmilyen formában. Nyilván eljutottak hozzám olyan információk, hogy azért volt, 
aki felhúzta a szemét egyes megállapításokra, és ezt próbáltam akkor keretezésbe helyezni, hogy ez nem egy belső ellenőri 
jelentés, itt problémafelvetések voltak, és tulajdonképpen a megfelelési tanácsadó feladata, hogy ezekben segítse a többi 
kollégát, hogy a jogszabályi és felügyeleti szempontoknak megfeleljenek. Így alapvetően azért is kértem tőle, hogy akkor írjon 
hozzá egy ilyen frissítést. Sok kérdést sikerült ebben kitisztázni, egyrészt a tanácsadónál, másrészt viszont más területeken 
vannak előrehaladások annyiban, hogy ez a tavalyi évtől kötelező. Nyilván ezt a kérdést ismét tanuljuk, hogy milyen módon 
érdemes ezt prezentálni a Képviselő-testület felé.  
 
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy itt a megfelelési tanácsadó által felvetett problémák eléggé, hogy úgy mondjam, 
súlyosak. A beszámolóval kapcsolatban csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy véleményem szerint a társaság a 
tulajdonos által úgy tűnik, hogy egyértelműen túlfinanszírozott. A céltartalék mértékének indokoltságát is kérdésesnek tartom. 
Az, hogy az elmúlt évben 10+20 millió forintos közbeszerzési bírságot kellett fizetni az Önkormányzatnak ilyen módon, illetve 
a cégnek, azt gondolom, hogy ez egy eléggé súlyos probléma. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 124/2022. sz. 
előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 26/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
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A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2022. sz. – „Önkormányzati 
gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést. 

 (3 igen, 3 nem) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

130/2022., 130/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő 

 
Kállay Gáborné: Ehhez érkezett egy módosító indítvány Árva Péter képviselő úrtól. Ha jól értem, azt javasolja ebben, hogy 
azoknak az önkormányzati képviselőknek a tiszteletdíja, akik frakcióvezetői feladatokat is ellátnak, a képviselői alapdíj 60 
százalékának megfelelő összeggel növekedjen. Erről a módosító indítványról majd külön szavazunk.  
 
Árva Péter: Nagyon sietve adtam be ezt a módosító indítványt. Azért beszélek többes számban, mert köszönöm a Hivatal 
segítségét az elkészítésében. Ezért az indoklás része elég hiányos. Röviden azt szeretném megosztani a Bizottság tagjaival, 
hogy amikor én a ciklus első évében frakcióvezető voltam, akkor tapasztaltam, hogy mi frakcióvezetők, és név szerint 
gyakorlatilag bármelyik hármat ki lehet emelni, meg lehet itt említeni, sokkal többet dolgozunk, mint egy átlag képviselő. Azt 
gondolom, hogy ezt valamilyen módon lehetne a tiszteletdíjakban is érvényesíteni vagy követni. Azért is készítettem el ezt az 
előterjesztést, mert jelenleg nem vagyok frakció tagja, tehát az a veszély, hogy frakcióvezető legyek, mostanában nem 
fenyeget. Azt gondolom, hogy ez egy méltányos arányosítása lenne a tiszteletdíjnak és az elvégzett munkának. Kérem a 
Bizottságot, hogy támogassa a módosító javaslatot. 
 
Takács Krisztián: Annyit szeretnék mondani, hogy amikor én voltam a frakcióvezetői pozícióban, illetve, amikor elvállaltam 
később ezt a pozíciót, azt abban a tudatban tettem, hogy ezért nem jár semmiféle plusz juttatás és szerintem ez a plusz 
munka ellenére így van rendjén, hiszen ezt a feladatot is el kell valakinek végeznie. Ezért azt szeretném kérni a Tisztelt 
Bizottságtól, hogy ezt a javaslatot ne támogassák.  
 
Kállai Gáborné: További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk először a 130/2/2022. számú módosító határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 27/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2022. sz. – „Módosító indítvány a 
130/2022. sz. előterjesztéshez” című előterjesztést.” 

 (3 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 130/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 28/2022. (V.11.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2022. sz. – „Javaslat a helyi 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a megjelenést, és mindenkinek további szép napot kívánok, az ülést 15.14 órakor 
bezárom.  
 

k.m.f. 
 
 

                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet         
jegyzőkönyvvezető          


