Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2020. február 12-én
17.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Kállay Gáborné elnök,
Takács Krisztián, (igazoltan távol)
Árva Péter,
Takács Máriusz,
Kádár Gábor,
Pityó László,
Szoboszlay Balázs tagok.

Hivatal részéről:
Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Berner József irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Romhányi Ildikó - irodavezetőhelyettes, Petrovitsné Fehér Judit csoportvezető, Laki Csabáné belső ellenőr, Nehéz Jenő - a Szervezési és Informatikai
Iroda munkatársa, Juhász Csilla jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Flender Éva könyvvizsgáló, Czakóné Dobó Krisztina - a FIÜK vezetője, Tamás Margit – a FIÜK gazdasági vezetője.
Kállay Gáborné: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, vendégeinket, Aljegyző Asszonyt és a Hivatal dolgozóit.
Árva Péter nagy valószínűséggel meg fog érkezni, Takács Krisztián nagy valószínűséggel pedig nem fog megérkezni.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést 17.17 órakor megnyitom. Kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban vagy napirend előtt kíván-e valaki szólni? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 12/2020. (II.12.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6-10/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve
megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
4./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések
meghozataláról
61/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
4/6-13/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Kállay Gáborné: Pár gondolatot elmondanék, amit már az előző ülésen is elmondtam. A Kulturális, Oktatási,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén itt volt Polgármester Asszony is, és elmondta, hogy mik a kiemelt
szempontok, illetve mik a kiemelt célok ebben a költségvetésben. A házak és lakások felújítására vonatkozóan nem
látom, hogy az annyira kiemelten szerepelne ebben a költségvetésben. Azok az összegek, amiket lakóház teljes
felújítására vagy felújítások tervezésére, elektromos felújításra szán a költségvetés, ezek az összegek annyira nem azt
tükrözik, hogy ez az Önkormányzat számára kiemelt dolog lenne. Ugyanez vonatkozik a társasház-felújításra.
Változatlanul azt gondolom, hogy ezek az összegek alultervezettek. Ugyanez vonatkozik a zöldfelületek, sportpályák
felújítására. Ezt a véleményemet változatlanul fenntartom, mert nem igazán látom a koncepciót ebben a
költségvetésben.
Árva Péter, a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Kállay Gáborné: Először a módosítókról kell szavaznunk. Azokról, amelyeket a Polgármester Asszony az előző
bizottsági ülésen már jelzett, hogy befogadott, arról nem kell döntenünk. Egyrészt döntenünk kellene Jancsó Andrea
módosító javaslatáról annak ellenére, hogy Polgármester Asszony befogadta, pontosan amiatt, mert a határozati
javaslatban vannak olyan kitételek, ami miatt ez szükséges. Ez a FESZGYI dolgozóinak, tehát a szociális szférában
dolgozóknak egy cafetériaemelést, ruházati hozzájárulás emelését, bérjellegű többletjavadalmazást jelentene. Ez közel
86 millió forintos terhet ró a költségvetésre, ennyivel kell megemelni a költségvetést, amire vonatkozóan az összeg a
céltartalék 2. sz. melléklet szerinti intézmények bérintézkedési költségvetési soron rendelkezésre áll. Kérem,
szavazzunk a 4/7/2020. számú költségvetési módosításról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 13/2020. (II.12.) sz.

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/7/2020. – ”Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2020. február 13.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Kállay Gáborné: A másik költségvetési módosítás a Polgári Frakció költségvetés-módosítása, amit Gyurákovics
Andrea, a Ferencvárosi Polgári Frakció frakcióvezetője nyújtott be. Ezek a módosító javaslatok egyrészt a szociális
támogatásokra vonatkoznak, ilyen pl. az iskolakezdési támogatás, amelynek a tavalyi évben megemelt összegére
javasolja, hogy emelkedjen ez a támogatás. Ezt a tavalyi évben kétszer is módosította a Képviselő-testület: egyrészt
kiterjesztette kétgyermekes családok részére, másrészt duplájára emelte, tehát egy gyerek esetén 12 ezer forint
iskolakezdési támogatást kaphatnak a két vagy több gyereket nevelő családok. Erre a költségvetés első fordulójában
9,65 millió forintot javasolt. A Frakció javasolja ennek a visszaállítását a 40 millió forintos összegre. 2000 két gyermeket
nevelő család van Ferencvárosban, ami azt jelenti, hogy kb. 3700 gyerekről beszélünk, és az ő számukra ez a 9,5 millió
forintos előirányzat nem igazán elegendő. Ezt az összeget javasolja a Frakció 40 millió forintra emelni. A „65+”
támogatást is javasolja a Frakció visszaállítani a 60 millió forintos tavalyi előirányzati összegre, pontosan azért, mert ez
a támogatás a ferencvárosi időseknek a megbecsülése. Egyébként egy nagyon népszerű és nagyon sikeres támogatása
Ferencvárosnak annyira, hogy nagyon sok önkormányzat átvette ezt a támogatási formát, és nagyon sok önkormányzat
is bevezetett egy ilyenfajta juttatást az időskorú lakosok számára. Az internet-támogatásra 4 millió forintot szánnak. Ez
gyakorlatilag 200 gyerek számára elegendő, és 14-24 év közötti iskolás, diák sokkal több van Ferencvárosban. Ha ez a
támogatás beindul, ami szintén tavaly lett bevezetve, akkor ez a 4 millió forint biztos, hogy kevés lesz, ezért ezt a
Frakció 20 millió forintra javasolja emelni. A diáksport támogatásánál 8 millió forint visszaállítását javasolja a Frakció. Ez
most a Polgármester Asszony módosítójában egy 4 millió forintos összeg visszakerült ennek a támogatására, de a Deák
Alapítványnak szánt összeg, az most a sportrendezvények költségvetési sorra lett átcsoportosítva, ami 37,5 millió forint.
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A vezetés belátta, hogy az alapítvány nem képes ezt a feladatot ellátni. Továbbra is kérjük a sportpályázat 2,5 millió
forintról 4 millió forintra emelését, és a műfüves és sportpályák és játszóterek felújítására szánt összeg 100 millió forintra
emelését 50 millió forintról. A Ferencvárosi Torna Clubnak 45 millió forintos támogatást javasol a Frakció. Elektromos
hálózat-felújításra 100 millió forint helyett 400 millió forint visszaállítását kéri a Frakció. Informatikai működésre és
fejlesztésre 82 millió forint elkülönítését javasol a Frakció. A komfortosításra szánt összegnek is a dupláját kéri, a
társasház-felújítási pályázatra a 2018. évben megemelt 350 millió forintos összeget javasolja a Frakció. Ezek lennének a
Polgári Frakciónak a költségvetési rendeletre vonatkozó módosító javaslatai. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem,
szavazzunk a 4/11/2020. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 14/2020. (II.12.) sz.

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. – ” Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

Kállay Gáborné: Most egyben szavazunk a költségvetés elfogadásáról. Kérem, szavazzunk a 4/6-13/2020. sz.
előterjesztések határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 15/2020. (II.12.) sz.

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6-13/2020. – ” Budapest Főváros
IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket.”
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(2 nem, 4 tartózkodás)

2./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására (egyfordulóban)
43/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 43/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 16/2020. (II.12.)
Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020. sz. – ”Javaslat az egyes
önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2020. február 13.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések
megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
44/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel?
Pityó László (ÜGYREND): Munkahelyi összeférhetetlenségem miatt nem veszek részt a napirendi pont szavazásán.
Kállay Gáborné: Köszönjük szépen a jelzést. Kérem, szavazzunk a 44/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 17/2020. (II.12.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 44/2020. sz. – ”Javaslat
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási,
közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2020. február 13.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(3 igen, 2 nem)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes
intézkedések meghozataláról
61/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, hozzáfűznivaló? Nekem csak annyi megjegyeznivalóm lenne, hogy véleményem
szerint ez teljesen a Jegyző hatásköre, és nem gondolom, hogy feltétlenül a bizottságoknak vagy akár a Képviselőtestületnek kell egy ilyen témában döntést hoznia, de ez az én véleményem. Kérem, szavazzunk a 61/2020. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
PEB 18/2020. (II.12.)

Határozat
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 61/2020. sz. – ”Az önkormányzati
alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról” című
– előterjesztést.
Határidő: 2020. február 13.
Felelős: Kállay Gáborné elnök
(4 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Kállay Gáborné: Köszönöm a részvételt, az ülést 17.35 órakor bezárom.
k.m.f.
Szoboszlay Balázs
bizottsági tag

Kállay Gáborné
elnök

Juhász Csilla
jegyzőkönyvvezető
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