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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. május 25-én 

14.30 órakor megtartott rendkívüli 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, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Romhányi Ildikó irodavezető, Koór Henrietta 
csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Benkő Irén Erzsébet jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 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, Gyurákovics Andrea 
és Torzsa Sándor önkormányzati képviselők. 
 
Kállay Gáborné: Sok szeretettel köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, Alpolgármester Urat, meghívottainkat és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 14.37 órakor megnyitom. Megkérdezem, hogy 
napirend előtti hozzászólás van-e? Nincs. Kérdezem, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? A 
kiküldött meghívón 7. sorszámmal szereplő 119/2022. sz. – „Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról” c. előterjesztés zárt 
ülésen is tárgyalható, kérdezem a Bizottság tagjait, hogy kívánják-e zárt ülésen tárgyalni? Megállapítom, hogy nem. Kérem, 
szavazzunk a napirendről. 
 
PEB 29/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/5-10/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

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

130/4/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Deutsch László képviselő 

 
3./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása  

129/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

133/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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5./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  
134/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

6./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  
135/2022., 135/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról  

119/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról 

126/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
9./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és 
tagjainak javadalmazásáról  

127/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
10./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó 
pályázat kiírása 

128/2022. 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 módosítása  

111/5-10/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Ehhez az előterjesztéshez 3 módosító indítvány érkezett Takács Krisztián és Torzsa Sándor frakcióvezető 
uraktól. Kérdezem a 111/8/2022. sz. módosító javaslatot kívánja-e a módosító indítvány benyújtója kiegészíteni? 
 
Takács Krisztián: A módosítóval kapcsolatosan tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
ülésén még ehhez a módosításhoz képest 3 módosításra sor került. A 4. pontban az okos oszlopra fordítandó 10 millió forint 
eredetileg a céltartalékba került volna áthelyezésre, ezt elhagytuk, tehát az a 10 millió forint marad ott, ahol van, és így 
értelemszerűen nem 67.700.000,- Ft-ot, hanem 57.700.000,- Ft-ot teszünk át ebben a pontban a 6137-es költségvetési sorra. 
A második módosító javaslat az, hogy a 7. pontban egy szöveges módosítás van. Ott bekerül a „különösképpen” szó, és ez 
úgy hangzik, hogy a „3111. számú költségvetési sorról különösképpen a Sobieski u. 3.” és így tovább. Ennek egy egyszerű 
pontosítás az oka, így meg tudja oldani a Pénzügyi Iroda azt, hogy nem csak erre a két ház kiürítésére költ erről a sorról, 
hanem a többi kiürítési költséget is tudják innen fedezni. A harmadik változás pedig az, hogy újonnan, 8. pontként bekerül az 
a módosítás, hogy az 5009. számú „Boráros téri lift tervezése” sorra áttettük a 20 millió forintot a 6136. számú költségvetési 
sor terhére. Itt gyakorlatilag az történik, hogy az egyik zsebünkből áttesszük ezt az összeget a másikba, csak egy költség 
sorra tesszük, egy céltartalék sorról, így meg tud indulni ennek a liftnek a terveztetése. Kérem, hogy támogassák a módosítást.  
 
Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy mindenki számára világos-e ez a módosító indítvány? Mindenkinek sikerült-e elolvasnia?  
 
Torzsa Sándor: Van még egy módosítás ezzel kapcsolatosan, amit az előterjesztőtársam nem mondott el, hogy a 6136. 
költségvetési sorról, vagy elmondtad? Elmondta, elnézést. 
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Kállay Gáborné: Akkor ez most mind a 111/8/2022. számú módosításhoz tartozik. A 111/9/2022. és a 111/10/2022. sz. 
módosítás még külön téma. Akkor kérdezem a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ehhez észrevétele, kérdése? Akkor 
mindenki számára világos, hogy mit tartalmaz ez a módosító indítvány, akkor kérem, hogy szavazzunk a 111/8/2022. sz. 
módosító indítványról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 30/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/8/2022. – ”Módosító javaslat 
111/5/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Most a 111/9/2022. sz. módosító indítványról beszélünk, ami Torzsa Sándor frakcióvezető úrnak a módosító 
indítványa. Kérdezem Frakcióvezető Urat, hogy kívánja-e kiegészíteni? 
 
Torzsa Sándor: Csak pontosítom Elnök Asszonyt, hogy ezt, mint Bizottsági Elnök minőségemben készült el. Nincs nagy 
jelentősége, csak nem, mint Frakcióvezető adtam be, hanem mint az Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági, Sport és Civil 
Bizottságnak az Elnöke. Egyetlenegy hiba csúszott ebbe az előterjesztésbe is, hogy 2 milliárd forintot költenénk a röntgenre, 
tehát úgy helyes a vége a határozati javaslat fölötti első bekezdésnek, hogy és a 6137. számú költségvetési sorról (2 millió 
125 ezer 427 forint erejéig), tehát a millió szót ki kell húzni, mert túl nagy összeg jönne ki benne. Elnézést kérek a hibáért.  
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel szavazzunk a 111/9/2022. sz. módosító indítványról. 
 
PEB 31/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/9/2022. – ”Módosító indítvány 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – 
előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Most a harmadik módosító indítvány, a 111/10/2022. számú következik, melynek Takács Krisztián és Torzsa 
Sándor az előterjesztője. Nem tudom, hogy itt Frakcióvezetőként vagy Bizottsági Elnökként nyújtotta-e be az előterjesztést 
Torzsa Sándor, mert nincs megjelölve az előterjesztésben. Kérdezem, hogy kívánnak-e valamilyen kiegészítéssel élni? Nem. 
Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzunk a 111/10/2022. sz. előterjesztésről. 
 
PEB 32/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/10/2022. – ”Módosító indítvány 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – 
előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Kérem, most egyben szavazzunk a 111/5-10/2022. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 33/2022. (V.25.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/5-10/2022. – ”Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

130/4/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Deutsch László képviselő 
 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 130/4/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 34/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/4/2022. – „Javaslat a helyi 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) 
számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
3./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása  

129/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Az előterjesztéshez érkezett egy tájékoztató anyag, mely itt helyben lett kiosztva, nem tudom, hogy ezt 
sikerült-e mindenkinek elolvasnia. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel? 
 
Takács Krisztián (ÜGYREND): Nekem majd a szavazás menetéhez lenne az a kérésem, hogy a beszámoló elfogadásáról és 
az adminisztrációs dolgokról, illetve az idei évi üzleti tervről külön szavazzunk. 
 
Kállay Gáborné: Akkor ez azt jelenti, hogy a határozati javaslat A és B pontjáról egyben és a C pontról pedig külön kérte a 
Képviselő Úr, hogy szavazzunk. További kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 129/2022. sz. előterjesztés A és B 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 35/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média Kft. 
2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása” című – előterjesztés határozati javaslatának A) és B) pontját. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 129/2022. sz. előterjesztés C határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 36/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média 
Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása” című – előterjesztés C határozati javaslatát.” 

(5 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

133/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 133/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 37/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2022. sz. – „FESZ Kft. 2021. évi 
beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
5./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

134/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 134/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 38/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2022. sz. – „Feszofe Nonprofit Kft. 
2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve  

135/2022. és 135/2/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Az előterjesztéshez érkezett egy módosító javaslat Takács Krisztián és Torzsa Sándor frakcióvezető 
uraktól, ami most helyben kiosztásra került.  
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Takács Krisztián: Ez a módosító elsősorban a 14. számú mellékletben foglalt problémákat célozza meg, mint feltárandó 
problémákat. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén úgy láttuk, hogy ezek a határidők szűkösek, tehát az 1. pontban 
a határidő átíródott 90 napra, a 2., 3. és 4. pontban a határidő 60 nap lett, tekintve, hogy a soron következő képviselő-testületi 
ülés nagyjából 2 hét múlva lesz, és az egy kicsit túlságosan rövid idő ezeknek az anyagoknak az elkészítésére. Nem tudom, 
hogy mi újat tudnék ezzel kapcsolatban mondani, mert ezt az előterjesztést ez a Bizottság már tárgyalta. Kérem, hogy ezt a 
módosítót támogassák.  
 
Torzsa Sándor: Jelezték felénk, hogy nem szeretnék azt, hogyha Jegyző Asszony lenne felelősként megjelölve, hanem a 
Polgármester Asszony lenne a felelőse, és ezen változtattunk. 
 
Kállay Gáborné: Ha jól értem, akkor a felelős mindenhol változik, és az Polgármester Asszony lesz. Nekem annyi kérdésem 
lenne még, hogy ez a módosító indítvány azt tartalmazza, hogy ezekkel a feltételekkel fogadja el a Képviselő-testület a 
beszámolót, illetve az üzleti tervet.  
 
Gyurákovics Andrea: Az eredeti határozati javaslat három, A), B) és C) pontból áll. Viszont jelezni szeretném, hogy az A) 
pontnál eddig, legalábbis én most egy 2019-est kaptam meg, ott az eredmény tartalékba helyezéséről is dönt, és erről az IG 
és az FB határozatot hozott, helyesen. Ez a határozati javaslat viszont ezt nem tartalmazza. Tudomásom szerint tartalmaznia 
kellene. Sejtem, hogy nyomdai hiba lesz megint a válasz, de azt gondolom, hogy beszéljük ezt át itt.  
 
Pataki Márton: Ha jól láttam, akkor valamennyi cégnél ugyanez a helyzet, hogy az eredmény felhasználásáról nem határoz 
a Képviselő-testület. Azt gondolom, hogy igen, ezt a határozati javaslatot az előterjesztőnek szóban vagy a Bizottságnak 
korrigálnia kellene. Ez a kitétel, márpedig nyilván minden esetben az a célszerű, ha az eredményt tartalékba helyezik, ahogy 
máshol a Felügyelő Bizottságok, nálunk az IG és az FB is javasolta. 
 
Torzsa Sándor: Alpolgármester Úr nem tudom, hogy figyelt-e az előbb, hogy itt a gazdasági társaságoknál lenne esetleg 
még feladat, hogy az előterjesztőnek a képviselő-testületi ülésen javasolnia kellene, hogy eredménytartalékba kellene 
helyezni ezeket az eredményeket. Erről dönteni kell a Képviselő-testületnek. Lehetséges, hogy ez a képviselő-testületi ülésen 
megtörténik? Én most javaslom, ha javasolhatom, mert Alpolgármester Úr nem javasolja. De ezt én a képviselő-testületi 
ülésen javasolnám, hogy ezekről legyen egy külön döntés. 
 
Kállay Gáborné: Ha jól értem, akkor tulajdonképpen ez egy szóbeli módosítás. Nem előterjesztői, mert az előterjesztő a 
Polgármester. Most ez egy módosító indítvány, kérem, hogy aki ezzel egyetért, az „igen” gombbal jelezze. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 39/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azt a szóbeli módosító indítványt, hogy a 
135/2022. sz. előterjesztésben, a FEV IX. Zrt. beszámolójában és üzleti tervében szereplő eredmények az 
eredménytartalékba kerüljenek. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 135/2/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 40/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2/2022. sz. – „FEV IX. Zrt. 2021. évi 
beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 
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 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Kérem, szavazzunk a 135/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a módosítással együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 41/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2022. sz.,135/2/2022. sz. és az 
ülésen elhangzott módosítással együtt – „FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Döntés a Lónyay u. 26. sz. alatti ingatlanról 
 119/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina 
 
Kállay Gáborné: Az előterjesztés határozati javaslatában A), B) és C) variáció van. Az A) határozati javaslat a Polgármestert 
felhatalmazza arra, hogy ezt a bizonyos visszavásárlási jog törlése kapcsán felajánlott 278 ezer Euro összegű fejlesztési 
hozzájárulást egy összegben fizeti meg a beruházó, és további 278 ezer Eurót pedig a megállapodás aláírásával egyidejűleg 
az Önkormányzat rendelkezésére bocsát az ingatlan adásvételi szerződésben vállalt fejlesztési kötelezettség 
véghatáridejének, 2026. december 31-ig történő meghosszabbítása miatt. Tehát, ha késedelemben van, akkor ez az összeg 
is az Önkormányzathoz kerül. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzat a visszavásárlási jogáról lemond és hozzájárul annak 
törléséhez. Kérem, szavazzunk a 119/2022. sz. előterjesztés A) határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 42/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2022. sz. – „Döntés a Lónyay u. 26. 
sz. alatti ingatlanról” című – előterjesztés A) határozati javaslatát. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 

 
8./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról 

126/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 43/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2022. sz. – „Döntés a frakciók 
működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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9./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének 
és tagjainak javadalmazásáról  

127/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 127/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 44/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 127/2022. sz. – „Döntés a gazdasági 
társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására 
vonatkozó pályázat kiírása 

128/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Mivel az előző pályázat nem volt eredményes ezért most új pályázatot írunk ki. Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk a 128/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 45/2022. (V.25.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 128/2022. sz. – „Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása” című 
– előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a megjelenést, és további kellemes napot kívánok, az ülést 15.05 órakor bezárom.  
 

k.m.f. 
 

 
                     Kállay Gáborné 
                           elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
jegyzőkönyvvezető 


