Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. április 5-én
16.00 órakor tartott üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme
Bp. IX., Bakáts tér 14.

Jelen vannak:
Kandolka László
Mezey István
Kállay Gáborné
Victor Tamás Máté
Törőcsik Judit
Molnár György – tagok
Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester,
dr. Paksi Ilona jegyzői aljegyző,
Kiss Béla vagyonkataszteri referens,
Pál József irodavezető,
Kratschmer Anita irodavezető-helyettes,
Nyeste Marianna irodavezető-helyettes,
Szeltner Mária Belsőellenőrzési Csoport,
Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:
Farkas Sándorné könyvvizsgáló.
Kandolka László: Köszöntök mindenkit. A bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, hozzászólás a
napirenddel kapcsolatban?
Kratschmer Anita: A 8. napirendi pont a zárszámadás szöveges magyarázata, ezért javaslom az 1. napirendi ponttal
együtt megtárgyalni.
Kandolka László: Kérem, vegyük fel a napirendre a 62/3/2011. sz. – ”BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos tulajdonosi
döntések” című - előterjesztést.
PEB 24/2011. (IV. 05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság úgy dönt, hogy a 62/3/2011. sz. – ”A BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos tulajdonosi
döntés” című - előterjesztést a napirendjére veszi, valamint a 89/2011. és a 89/2/2011. sz. - ”Tájékoztató Budapest
Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi helyzetéről” című - előterjesztést az 1.
napirendi ponttal együtt tárgyalja meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kandolka László képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a napirend egészéről.

Több hozzászólás nem volt a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 25/2011. (04.05.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (I. forduló)
88/2011., 88/2/2011. sz. előterjesztések
Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi
helyzetéről
89/2011., 89/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)
87/2011., 87/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Hitelfelvétel
93/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai polgármester
4./ SZMSZ módosítása
53/2/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
5./ Beszámoló a 2010. évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról
79/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző
6./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme
80/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntés
62/2-3/2011. , 62/3/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Mezey István képviselő
8./ Ferencvárosi Gondozó Szolgálat pénzügyi szabályozottsági ellenőrzési jelentése
Sz-198/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző
9./ Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi beszámoló szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-199/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál József irodavezető
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (I. forduló)
88/2011., 88/2/2011. sz. előterjesztések
Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi
helyzetéről
89/2011., 89/2/2011. sz. előterjesztések
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Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 26/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 88/2011., 88/2/2011. sz. – ”2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról (I. forduló) ” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)
87/2011., 87/2/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kratschmer Anita: A képviselő-testületi döntést igénylő változások a 2. oldalon található. Két művészeti alapítvány
támogatása 3 millió - 3 millió Ft-tal szerepel benne. A költségvetési előirányzat emelésére jött javaslat Dzsumbuj őrzése
6 millió Ft. A Humán Ügyek Bizottságának korábbi határozata alapján a „roma koncepció” sorra 1,2 millió Ft, a Hivatal
gépkocsi vásárlására 6,8 millió Ft lett megállapítva. A várostervezés sorra 2010. évben nem végrehajtott feladatok
előirányzatát 2011-ben módosításként tudtuk áthozni. A 2011. évi költségvetés módosításában a zárszámadás 10. és
11. számú mellékletei tartalmazzák a pénzmaradvány felhasználásával összefüggő feladatokat, melyeket a 2011. évre
áthozunk. A Hivatal pénzmaradványát a 2011. évi költségvetésben a Képviselő-testület jóváhagyásával tudjuk
szerepeltetni.
Törőcsik Judit: A 2010. évi pénzmaradvány a 2011. évnél működési bevételként van feltüntetve? További kérdésem a
Vagyonkezelő Kft., SEM IX Zrt. és a Ferencvárosi Parkolási Kft-nél személyi juttatások és munkáltatókat terhelő
járulékok nem szerepelnek. Ezek a társaságok milyen létszámmal rendelkeznek, és hol vannak a kiadási tételek és
személyi juttatások?
Kratschmer Anita: A pénzmaradvány konkrét felhasználása a zárszámadás 11. számú mellékletében szerepel. A
társaságokkal közszolgáltatási megbízási szerződést kötünk és így támogatjuk őket. A személyi juttatásokat a
társaságok könyvelésében lehet megtalálni.
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a költségvetésről.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 27/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 87/2011., 87/2/2011. sz.- ”A
Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)” című - előterjesztéseket.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Victor Tamás Máté: Kihagytuk a tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló pontot.
Kandolka László: Köszönöm a kiegészítést. A tájékoztatóról nem kell szavaznunk.
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3./ Hitelfelvétel
93/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai polgármester
Kandolka László: Kérdés, észrevétel?
Kratschmer Anita: Államilag támogatott, 900 millió Ft kedvezményes hitelt szeretnénk felvenni és ezt közbeszereztetni
kell. A nyertes bank az lehet, aki kedvezőbb feltételekkel nyújt hitelt. Felmerült esetlegesen a számlavezető bankváltás
lehetősége. Közbeszerzést kel kiírni és természetesen a legkedvezőbb feltételű ajánlat kerül kiválasztásra.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 28/2011. (IV.5.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2011. sz.- ”Hitelfelvétel” című előterjesztést.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ SZMSZ módosítása
53/2/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Varga József alpolgármester
Kandolka László: A határozati javaslatról szavazzunk.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 29/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2/2011. sz. - ”SZMSZ
módosítása” című - előterjesztés határozata szerint a rendelet-tervezetet egy fordulóban tárgyalja meg.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: A döntési javaslat a) illetve b) pontjáról szavazzunk.
PEB 30/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2/2011. sz. - ”SZMSZ
módosítása” című - előterjesztés döntési javaslat a) változatát.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László
(3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Kállay Gáborné a bizottság tagja megérkezett az ülésre.
Kandolka László: Az SZMSZ módosítási javaslat egészéről szavazzunk.
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PEB 31/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2/2011. sz. - ”SZMSZ
módosítása” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
6./ Beszámoló a 2010. évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról
79/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző
Kandolka László: Kérem szavazzunk a javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 32/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2011. sz. -” Beszámoló a 2010.
évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme
80/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Több javaslat is van. Indokolatlannak tartom az egyharmados javaslatot.
dr. Bácskai János: Tisztázni kell, hogy mekkora területről van szó?
Berner József: A Nemzeti Színház 2011. évi adója 28 694 840 Ft, ebből az első féléves adóját megfizette, ami
14 347 420 Ft. A színháznak 2011. december 10-én jár le a részletfizetési kedvezménye, ami alapján az elmúlt évi
hátralékát megfizeti, ez az összeg 27 523 634 Ft. A hátralékot határidőben, pontosan fizeti.
dr. Paksi Ilona: A színház az alapszerződés szerint a közhasználatra átadott területet gondozza, ez a parkfenntartás. A
terület nagyságát kell beszorozni egy egységárral, és ennek alapján lehet dönteni.
Kandolka László: Ki kell dolgozni az előterjesztést, mert így nem lehet szavazni.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 33/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
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A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a 80/2011. sz. -”A Nemzeti Színház
Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme” című - előterjesztést részletes kidolgozás után tárgyalja
meg.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ BÖP Kft. szétválásával kapcsolatos végleges döntés
62/2-3/2011. , 62/3/2011. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Mezey István képviselő
dr. Paksi Ilona: Az előterjesztés határozati sorát kiegészíteném azzal, hogy az átalakuláshoz fűződő joghatály
beállásának időpontját 04. 30-ról 06. 30-ra kérjük módosítani. Sajnálatos, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem tudja
előbb megtárgyalni a javaslatokat. A szétválási szerződéshez technikai jellegű módosító javaslatok érkeztek, a BÖP Kft.
vagyona harmadolásra kerül a tulajdonosok között. A XIII. kerület részéről a Simaút Kft. a mi részünk a Ferencvárosi
Parkolási Kft. és a kiválással az Eszközkezelő Kft. a Fővárosi Önkormányzat részéről jön létre. Az összeg változatlan,
összességében 22 millió Ft a maradék. A BÖP Kft. kizárólag követelés behajtással foglalkozik. Korábban a Képviselőtestület már elfogadott határozatokat, ezek alapján készült el a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti
dokumentum.
Mezey István: A BÖP Kft. követeléskezeléssel foglalkozik, reményeink szerint minden érintett támogató döntést hoz és
aláírásra kerül a szétválási szerződés, végre lezárul az egy éve tartó folyamat. Szeretném megköszönni dr. Paksi Ilona
Aljegyző Asszonynak a munkáját, és a Hivatal munkáját. Reméljük, hogy a BÖP Kft. a követeléskezelésben úgy tud
tevékenykedni, hogy az semmilyen költséget nem jelent az önkormányzatnak.
Kandolka László: Köszönjük dr. Paksi Ilona Aljegyző Asszony és Mezey István képviselő úrnak a munkáját. Reméljük,
hogy nullszaldóval ki tudunk szállni az üzletből. A Fővárosi Önkormányzat elfogadja a javaslatot?
Mezey István: Konszenzus volt a három tulajdonos között, inkább a BÖP Kft. régi ügyvezetése hátráltatta a folyamatot,
de az utolsó időszakban nem volt komoly ellenállás. Már csak a formális döntés van hátra, minden tulajdonos képviselni
fogja a döntést a saját önkormányzatánál remélhetőleg testületi többséggel. Ha mégsem, akkor a Ferencváros
Önkormányzatánál is újra kell tárgyalni ezt az ügyet. A törvényi szabályozás miatt a határidő betartásával az érintett
önkormányzatok majdnem egy időben tárgyalják. Kérem a bizottság támogatását, hogy ezt a nehéz folyamatot
lezárhassuk. A parkolás költségeit racionalizálni kell, mert a BÖP Kft. és a már működő Ferencvárosi Parkolási Kft.
költségei az önkormányzat költségvetését terhelik.
Kandolka László: Bele kellett volna venni a követeléskezelést.
Mezey István: A követeléskezelésnek része a követelés eladása. Továbbra is tulajdonosok maradunk a cégben, és így
a felügyelet a bizottsági és testületi hatáskörébe tartozik, rendszeresen beszámolok a bizottságnak. Kérésének
megfelelően a BÖP Kft. vezetője is számoljon be a követeléskezelés eredményéről. Természetesen a Ferencvárosi
Parkolási Kft. vezetése is rendelkezésre áll a bizottság kérésének megfelelően.
Victor Tamás Máté: Bármi történik, értékelni kell.
Mezey István: A Ferencvárosi Parkolási Kft. Felügyelő Bizottságának ülése holnap lesz. A társaság az első három
hónap alapján az elvárt módon teljesít, az általunk prognosztizált bevételeket biztosítani tudja. Ha, bármi indokolja,
kezdeményezzük a Kft ügyvezetőjének beszámolóját.
Kandolka László: Egyben teszem fel szavazásra a javaslatokat.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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PEB 34/2011. (IV.05.) sz.
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 62/2-3/2011. sz. -”BÖP Kft.
szétválásával kapcsolatos végleges döntés” című - előterjesztést.
Határidő: 2011. április 06.
Felelős: Kandolka László képviselő
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Ha jól látom, a többi napirend tájékoztató.
9./ Ferencvárosi Gondozó Szolgálat pénzügyi szabályozottsági ellenőrzési jelentése
Sz-198/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
10./ Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi beszámoló szabályszerűségi ellenőrzéséről
Sz-199/2011. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál József irodavezető
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
Kandolka László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Kandolka László s.k.
képviselő

7

