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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. november 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, 
Pityó László, 
Szoboszlay Balázs tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Berner József irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, 
az ülést 14.40 órakor megnyitom. Napirend előtti hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottsága napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 69/2022. (XI.16.) sz. 
 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására 
vonatkozó pályázat elbírálása 

239/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

245/2022., 245/2-5/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet, és a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 41/2021. (XII.14.) 
rendelet hatályon kívül helyezése (egyfordulóban) 

240/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

4./ Rezsivédelmi alap létrehozása 
263/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 
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5./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére 
257/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

                    (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
A 1. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a PEB 71-76/2022 (XI.16.) sz. határozatai a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben található. 
 

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

(egyfordulóban) 
245/2022., 245/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Három módosító javaslat érkezett hozzá, a 245/4/2022-es előterjesztői módosítás, tehát erről 
nem szükséges szavazunk, a 245/3/2022-es Takács Máriusz képviselő úrnak a javaslata a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezetének támogatásáról és a 245/5/2022-es pedig Jancsó Andrea és Torzsa Sándor 
képviselőknek a javaslata, amiről majd szükséges döntenünk. Van-e valakinek hozzáfűzni valója vagy a Hivatalnak 
esetleg van-e valami hozzáfűzni valója a költségvetés módosításához? Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk először Takács Máriusz javaslatáról. Két részből áll. Szavazzunk a 245/3/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 77/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/3/2022. – ”Módosító 
indítvány a 245/2022. sz. előterjesztéshez (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének támogatása” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: A 245/5/2022-es módosítóról döntenénk. Ez két részből áll. Az első határozati javaslat egy 
fűtéskorszerűsítést biztosítana, illetve fűtéskorszerűsítéshez biztosítana 10 milliárd forintot a lakótelepi rendelők 
számára. Szükséges, hogy külön döntsünk-e a két határozatról? Egyben döntünk. A második javaslat pedig az 
alapellátási körzetek számára javasolt 10,6 millió forintot a közüzemi költségek támogatására. Aki ezt a módosító 
indítványt támogatja, az most jelezze ezt az igennel. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 245/5/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 78/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/5/2022. – ”Módosító 
javaslat a 245/2022. számú előterjesztéshez (orvosi rendelők)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Most döntenénk a költségvetés módosításáról, az előterjesztői módosítással együtt. Kérdés, 
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 245/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
PEB 79/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/2022. és 245/3/2022., 
245/5/2022. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (3 igen, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és 
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet, és a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 
szóló 41/2021. (XII.14.) rendelet hatályon kívül helyezése (egyfordulóban) 

240/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 240/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 80/2022. (XI.16.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 240/2022. – ” Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 
40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet, és a helyi 
építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 41/2021. (XII.14.) rendelet hatályon kívül 
helyezése (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. november 17. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (3 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Rezsivédelmi alap létrehozása 

263/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Mezey István önkormányzati képviselő 
 

Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 263/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 81/2022. (XI.16.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 263/2022. – ”Rezsivédelmi 
alap létrehozása” című – előterjesztést. 

(2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Az 5. napirendi pont, a Javaslat a kerületi újság jövőben előállítására és terjesztésére, úgy tudom, 
hogy ezt levettük a napirendről, úgyhogy akkor ezt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem tárgyalja. 
 
Az 5. napirendi pontról a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke úgy döntött, hogy ezt a napirendet most nem 
tárgyalja. 

 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a megjelenést, mindenkinek további szép napot kívánok, az ülést 14.54. 
órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                    Kállay Gáborné 
                          elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
 
Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető 
 


