Budapest, Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat
József Attila lakótelep
Városrészi Önkormányzata
Jegyzőkönyv
amely készült a Városrészi Önkormányzat
2013. február 14-én 8.30 órakor tartott rendes üléséről
Helye:

Budapest, IX. kerület
Ügyfélszolgálati Iroda, Toronyház u. 3/b

Jelen van:

Görgényi Máté,
Sajó Ákos,
Chernel Etelka,
Galiger Zoltán,
Hidasi Gyula tagok.

Hivatal részéről:

Formanek Gyula alpolgármester,
dr. Szinyei László jogi munkatárs,
Mihályi György alpolgármesteri tanácsadó,
Várkonyi Imréné csoportvezető,
Koór Henrietta csoportvezető,
Czirok Róza jegyzőkönyvvezető.

Meghívott:

Hidasi Gábor képviselő.

Görgényi Máté: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 3/2013. (II.14.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
299/5-7/2012. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés
meghozatalára
42/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)
24/3-4/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
299/5-7/2012. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 299/5-7/2012. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 4/2013. (II.14.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 299/5-7/2012. sz. –
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (II. forduló)”
című - előterjesztést.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
2./ Javaslat az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés
meghozatalára
42/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 42/2013. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 5/2013. (II.14.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 42/2013. sz. -„Javaslat az
Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára” című előterjesztést.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)
24/3-4/2013. sz. előterjesztések
Hidasi Gyula: A kormány a kötelező feladatok ellátásra egyre kevesebb forrást biztosít az önkormányzatoknak,
köztük a mi önkormányzatunknak is, ezért kénytelenek vagyunk adót emelni. Tavaly be is kellett vezetnünk
Ferencvárosban az építményadót, vagyis az ingatlanadót, ami nem túl jó fényt vet ránk, de kénytelenek voltunk
megtenni. Láthatóan az iparűzési bevételeket már nem nagyon lehet növelni a végtelenségig és így nagyon nagy
megterhelést ró az önkormányzatra, magának a költségvetésnek az „előteremtése”. Ezért a költségvetést nem
tudom támogatni.
Görgényi Máté: Azt hangsúlyoznám, hogy ez az adónem, amit Ön ingatlanadónak titulál, valóban ingatlanokkal
kapcsolatos, viszont tekintettel arra, hogy ez az itt élőket, az állandó IX. kerületi lakcímmel rendelkezőket
egyáltalán nem érinti, ilyen módon nem nevezném ingatlanadónak.
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Formanek Gyula: Az építményadót nem idén vezettük be, hanem tavaly. A bevezetés kapcsán, a rendeletet két
fordulóban tárgyalta a Képviselőtestület, és az érintettek részéről jöhettek volna észrevételek. Jöttek is, de azok
nem olyan jellegűek voltak, hogy az önkormányzat építményadójának a kiterjesztését bármilyen módon
befolyásolhatta volna. Azt is azt hangsúlyoztuk, és jelenleg is a rendszer azt mutatja, hogy az építményadónak a
kiterjesztése azokat a rétegeket érinti - legyen lakástulajdonos, ingatlan vagy helyiségtulajdonos - akiknek a
bevételei jelentősek. Megpróbáltuk az adónemet úgy kiterjeszteni, hogy azokra a tehetősebb rétegekre terheljük
ezeket az adókat, akik a társadalomban nagyobb szerepvállalásra képesek. Emlékeztetőül az építményadó
egyrészt lakások esetében csak azokat terheli, akik lakásaikat nem lakás céljára, hanem bérleményként tovább
hasznosítják, vagyis bevételük jelentkezik a lakások bérbeadásából. Másrészt azokat a nagyobb ingatlanokat,
irodaházakat, több ezer m2-es épületeket terheli erőteljesebben, ahol azok a cégek, gazdasági társaságok
működnek, akik megengedhetik maguknak azt, hogy nagyobb társadalmi szerepvállalásban vegyenek részt. Ez
nem az itt lakókat terheli, hanem az itt lakók érdekeit képviseli. A helyi adóbevételek nagy része önkormányzati
fejlesztésekre fordítódik. Ha megnézi képviselő úr a költségvetést, akkor lehet látni, hogy a IX. kerület
Önkormányzatának a működési oldalán aktívan pozitív eredmény mutatható ki, ezt az önkormányzat
felhalmozásra, fejlesztésre fordítja, például olyan fejlesztésekre, hogy támogatja a társasházak azon igyekezeteit,
hogy a lakóépületeket felújítsák, tehát ahogy például benne van az a 150 millió Ft az idén is, amely a társasházak
felújítására fordítható. Igaz, hogy a kormány kisebb mértékben támogatja normatív módon az önkormányzatot,
emlékeztetőül egy feladatfinanszírozásra tért át a Magyar Állam, a feladatok csökkenésére ez teljesen indokolt is,
hiszen olyan feladatok kerültek el az önkormányzattól és az állami szerepvállalás nőtt meg, mint például a
közoktatás, amelynek a terhe az önkormányzatra vonatkozóan a korábbi években igen csak magas volt.
Összességében azt kell mondanom, hogy amit Ön mondott, az már tavaly is elmondható volt. Láthatóan az idei
adóbevételek nem azt mutatják, hogy ez a teher magas lett volna, kb. 50 millió Ft folyt be a lakások
építményadójából. Nem magas ez a teher, m2-enként 500 Ft, tehát nem igazán terheli meg a lakásokat. A
lakásoknak a biztosításával körülbelül azonos mértékű, én bíztatom a képviselő urat, illetve az ellenzéket, hogy
támogassák a költségvetést, hiszen ezek a bevételek az itt lakók érdekeit képviselik.
Sajó Ákos: Hozzáfűzném még azt is, hogy ez a bizonyos társasház felújítási pályázat, ami minden évben sorra
kerül tavasszal az egyik legsikeresebb pályázat az egész fővárosban. Ehhez is az ingatlanadó járult hozzá, hogy
az összeget ne kelljen csökkenteni.
Görgényi Máté: Arra tudnám buzdítani az ellenzéket, hogy támogassák ezt a költségvetést, mert hogyha most itt
a Részönkormányzat ülésén a lakótelep érdekeit nézzük, akkor láthatjuk, hogy idei évben sem lesz vesztese a
költségvetésnek a József Attila-lakótelep és a MÁV-Aszódi telep sem. Kérem, hogy szavazzunk a 24/3-4/2013.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
RÖNK 6/2013. (II.14.) sz.
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja Képviselőtestületnek a 24/3-4/2013. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (II. forduló)” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2013. február 14.
Felelős: Görgényi Máté elnök
(3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. További szép napot mindenkinek.
k.m.f.
Görgényi Máté
elnök
Czirok Róza
jegyzőkönyvvezető
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