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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2022. december 7-én 

14.30 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Kállay Gáborné elnök, 
   Árva Péter, 

Kádár Gábor, 
Pityó László, 
Szoboszlay Balázs, 
Takács Krisztián,  
Takács Máriusz tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Berner József irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Koór Henrietta 
csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, Kékesi István. 
 
Meghívottak: dr. Bencsik Márta – a Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Flender Éva - könyvvizsgáló, Tamás Margit 
– a FIÜK gazdasági vezetője, Polyák Béla - a FESZOFE Nonprofit Kft. igazgatója. 
 
Kállay Gáborné: Köszöntöm a Bizottság megjelent tagjait, köszöntöm Alpolgármester Urat, a Hivatal dolgozóit, 
vendégeinket. Az ülést 14.34 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Napirend 
előtti hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottsága napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 82/2022. (XII.7.) sz. 
 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ 2023. évi éves ellenőrzési terv 

285/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
4./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére 

257/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
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5./ Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére 
300/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
                    (7 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. 
forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 278/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 83/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 278/2022. sz. – ” Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (4 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 

2./ 2023. évi éves ellenőrzési terv 

285/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 285/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 84/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 285/2022. – ”2023. évi éves 
ellenőrzési terv” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 



3 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 
munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Krisztián: Egy technikai jellegű kérdésem lenne. Mivel most tárgyaljuk a jövő évi költségvetést, ezért 
hogyha holnap a Képviselő-testület elfogadja a költségvetést első fordulóban, akkor kell majd a munkarendet is 
módosítanunk emiatt? Mivel a munkarendben 2 forduló be van tervezve januárra és februárra, úgymond a szokásos 
módon, viszont most a költségvetés is előrehozott módon lesz tárgyalva, így akkor nekem ez kicsit kusza, hogy 
januárban tárgyalnánk a második fordulót, januárban nem tárgyaljuk, februárban tárgyaljuk. 
 
Reiner Roland: A munkatervben a januárra a 2022. évi költségvetés utolsó módosítása szerepel. Ha elfogadjuk a 
költségvetést most, akkor a második fordulóra a munkaterv szerint februárban kerül sor. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 273/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 85/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 273/2022. – ”Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 

 
4./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére 

257/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

 
Kállay Gáborné: Szeretném kérdezni, hogy hol érhető el ez a Medián által készített közvélemény-kutatás, mert 
nekem nem sikerült ezt a honlapon megtalálni. Viszont megtaláltam a 2021. évi Medián felmérést, aminek az 
előterjesztésben lévő adatait összehasonlítottam, és azt láttam, hogy például a 9 Magazinnal kapcsolatosan, az 
előterjesztésben az szerepel, hogy a lakosoknak a 2/3-a gyakran, vagy legalább alkalmanként innen informálódik. 
Az az érdekes, hogy 2021-ben ez még 80% volt, tehát több, mint háromnegyede volt a lakosoknak, aki 
rendszeresen vagy néha olvasta a 9 Magazint, illetve innen szerzett információt, ami azt jelenti, hogy egy év alatt 
12%-kal csökkent azoknak a száma, akik innen tájékozódnak. És hogyha még azt is megnézzük, hogy 
rendszeresen mennyien olvassák a 9 Magazint, illetve tájékozódnak a 9 Magazinból, akkor még szomorúbb a 
helyzet, mert ez még 2021-ben 40% volt, és már 2022-ben mindösszesen 24%, aki rendszeresen innen 
tájékozódik. Ha ez a tendencia ilyen ütemben folytatódik, akkor igazából jobb nem is gondolni rá, hogy hová vezet 
ez a csökkenés. Azt gondolom, hogy a rendszeresen olvasók azok, akiknek érdemes bedobni ezt az újságot a 
postaládájába. És eszerint a Medián által végzett felmérés szerint 24%, és tulajdonképpen ennek a fele az 12%. 
Nem tudom, hogy ezért érdemes-e ekkora költségbe verni magát az Önkormányzatnak. Ez lenne a kérdésem, ha 
Alpolgármester Úrtól kapok erre választ. Nincsen válasz, akkor majd a képviselő-testületi ülésen megpróbálom újra 
megkérdezni. Három variáció van. Egy A), egy B) és egy C). Az A variáció az az, hogy továbbra is a postaládába 
legyen elhelyezve a 9 Magazin. Itt nincs példányszám feltüntetve, úgyhogy felteszem az A variációt szavazásra. 
Kérem, szavazzunk a 257/2022. sz. előterjesztés A) határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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PEB 86/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 257/2022. – ”Javaslat a 
kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére” című – előterjesztés A) határozati javaslatát.” 

(2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: B) variáció. Ez azt jelentené, hogy 15.000 példányban kerülne kinyomtatásra 9 Magazin, és nem 
postaládában, hanem közterületi újságtartókban, s akkor ehhez egy 7,5 millió forintos egyszeri összegre van 
szükség, hogy az újságtartókat elő lehessen állítani. Kérem, szavazzunk a 257/2022. sz. előterjesztés B) határozati 
javaslatáról. 
 
PEB 87/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 257/2022. – ”Javaslat a 
kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére” című – előterjesztés B) határozati javaslatát.” 

(3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: C) variáció. Ez egy hibrid variáció, mindenféle okosságokkal. Kérem, szavazzunk a 257/2022. 
sz. előterjesztés C) határozati javaslatáról. 
 
PEB 88/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 257/2022. – ”Javaslat a kerületi 
újság jövőbeni előállítására és terjesztésére” című – előterjesztés C) határozati javaslatát. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

(5 igen, 2 nem) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat az intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére 

300/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Itt a szolgáltatóknak fog az Önkormányzat többet fizetni, ami azt jelenti, hogy a szülők nem fognak 
ezért az étkeztetésért többet fizetni, ez az Önkormányzatnak jelent egy költségtöbbletet. Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk a 300/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
PEB 89/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 300/2022. – ”Javaslat az 
intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatók díjemelésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a megjelenést, és mindenkinek további szép napot kívánok, az ülést 14.46 
órakor bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                    Kállay Gáborné 
                          elnök 
Szoboszlay Balázs 
bizottsági tag 
 
 
 
Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető 
 


