JEGYZŐKÖNYV
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
2019. december 9-én
tartott üléséről
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A bizottság tagjai közül jelen vannak: Timár Gyula elnök, Kovács László György alelnök,
Dézsi Koppány bizottsági tag. Kivágó Péter bizottsági tag, Marschall Máté bizottsági tag, Németh
Bence bizottsági tag, Zsitnyák János Bálint bizottsági tag
További jelenlévők: dr. Tarjányi Tamás jegyző, dr. Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző,
Jambrisekné Borhy Gabriella irodavezető, Gulyás Gergely nem önkormányzati képviselő
bizottsági tag, Lukácsné Gúlái Anna polgármesteri tanácsadó
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal 114. tárgyalója (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

17:02 óra

Az ülés vége:

17:33 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Timár Gyula, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a
bizottság hat fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi
javaslatot.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
1/2019. (XII. 9.1 PEB határozata
a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága a 2019. december 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

3.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

4.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök
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5.

A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjes2tő: Timár Gyula elnök

6.

Egyebek

Timár Gyula, elnök: kérte, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt a bizottság tagjai
mutatkozzanak be.
Elmondta, hogy végzettségét tekintve közgazdász, már nyugdíjas. Az előző három ciklusban és
jelenleg is a Fidesz-KDNP színeiben képviselő. Elsőként a Pénzügyi Bizottság, majd a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnöke volt.
Kovács László György, alelnök: a 9. egyéni választókerület képviselője, ingatlan- és számviteli
szakmában dolgozott, jelenleg nyugdíjas. Ezt megelőzően a XII. kerületben volt bizottsági tag.
Marschall Máté, bizottsági tag: második ciklusát kezdte meg a Fidesz-KDNP színeiben.
Három szakmája van: ív- és vámhegesztő, kovács és szerkezetlakatos; jelenleg egy barátjával
dolgozik egy műhelyben, ahol lakberendezési tárgyakat készítenek. Az előző ciklusban a
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagja volt.
Kivágó Péter, bizottsági tag: könyvelőként dolgozik saját könyvelő irodájában. A kerületben
hat éve dolgozik az MSZP delegáltjaként.
Zsitnyák János Bálint, bizottsági tag: a Jobbik színeiben indult, első ízben képviselő.
Politológus hallgató, korábban történelmet hallgatott. Egy hallgatói szervezetben önkéntes
kulturális programszervező, illetve az Operettszínházban is önkéntesként tevékenykedik.
Dézsi Koppány bizottsági tag megérkezett az ülésterembe, ezáltal a bizottság létszáma 7 főre
növekedett.
Németh Bence, bizottsági tag: televíziós műsorgyártás diplomával rendelkezik, öt éve a média
területén tevékenykedik. A Jobbik delegáltjaként vesz részt a bizottság munkájában.
Dézsi Koppány, bizottsági tag: a Momentum delegáltjaként vesz részt a bizottság munkájában.
Közgazdasági diplomával rendelkezik.

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: novemberi ülésén a képviselő-testület megalkotta új szervezeti és működési
szabályzatát azzal, hogy a következő ülésére javaslattal élnek a polgármester, illetve a bizottságok
hatáskörét illetően. A jelenlegi előterjesztés erről szól.
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Jelezte, hogy a rendelet-tervezet 2. § g) pontját törölni kellene, mert a tartalma megegyezik az f)
ponttal.
A bizottsági feladatok taglalásánál a Népjóléti Bizottság 2.19. pontjában található alpontok 2.20
számozással kezdődnek, így a további számozás is változik.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: megköszönte az észrevételeket. Előterjesztő módosító indítvány
keretében javítani fogják.
Timár Gyula, elnök: megkérdezte továbbá, hogy a mostani előterjesztésben a polgármesternél
és a bizottságnál van-e olyant tétel, és ha van, akkor melyek azok, amelyek eddig testületi
hatáskörben voltak a korábbi SZMSZ szerint.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: valamennyi hatáskör, ami eddig bizottságnál volt, az vagy
bizottságnál marad vagy testülethez kerül, és ami polgármesternél volt, az vagy bizottsághoz kerül
vagy polgármesternél marad, illetve bizottságok közötti módosítás történt. Olyan új hatáskör,
amely most képviselő-testülettől bizottsági hatáskörbe helyezett volna döntést, a jelenlegi
szövegben nem szerepel. Kivételt képez ez alól — amely jogszabályi kötelezettség — a külföldiek
ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozattétel.
Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a
rendeletalkotási javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
2/2019. (XIL 9.1 PEB határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú előterjesztésben szereplő
rendeletalkotási javaslatot.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: megadta a szót jegyző úrnak.

5

dr. Tarjányi Tamás, jegyző: elmondta, hogy az államháztartástól szóló törvény és az annak
végrehajtásáról szóló törvény alapján lehet átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet elfogadni.
Amennyiben a képviselő-testület nem fogad el ilyen rendeletet, a polgármesternek akkor is be kell
szednie a bevételeket és teljesítheti a kiadásokat, azonban jómaga azon az állásponton van, hogy
az a korrekt, ha a testület meghatározza a kereteket, amelyeket ebben az átmeneti időszakban reményeik szerint januárban és februárban — az önkormányzat kimeríthet. Új beruházási keret
nem nyitható, az időarányos bevételeket és kiadásokat tudják a működéshez teljesíteni.
Jelen pillanatban a február 13-ai dátumot látja a jogszabály alapján az első időpontnak, mikor a
képviselő-testület először tárgyalhatja a költségvetést. Ez a rendelet addig él, ameddig a
költségvetés elfogadásra nem kerül.
Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot
A bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
3/2019. (XII. 9.1 PEB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat 2020, évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása”
tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

3.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: megadta a szót jegyző úrnak.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a munkatervben általában azokat a napirendeket szerepeltetik,
amelyek biztosan, kötelező jelleggel tárgyalásra kerülnek, de azt a képviselő-testület alakítani fogja.
Timár Gyula, elnök: jelezte, hogy december hónapnál az ellenőrzési terv esetében a 2021. évet
kellene feltüntetni.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
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A bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
4/2019. (XII. 94 PEB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „A képviselő
testület 2020. évi munkatervének az elfogadása” tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

4.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: megadta a szót jegyző úrnak.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: az önkormányzatnál a belső ellenőrzés vezetője a jegyző, mely
munkát a belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet határozza meg. Ez nem ugyanaz az
ellenőrzési tevékenység, amit a bizottságok vagy az eseti vizsgálóbizottságok végeznek, hanem egy
jogszabály által garantált, kizárólag a jegyzőnek, a költségvetési szerv vezetőjének alárendelt belső
ellenőrzés, amely a belső ellenőrzési standardok szerint megállapított kockázatelemzés alapján
határozza meg azokat az egész éves, ütemezett ellenőrzéseket, amiket el kell végezni. Ahogyan azt
az előterjesztés is tartalmazza, ehhez képest tud a képviselő-testület forrás biztosításával egyedi
belső ellenőrzéseket kérni, illetőleg valamennyi bizottság is jogosult a saját hatáskörében
ellenőrzést folytatni. A kockázatelemzési mutatók alapján kerültek meghatározásra a feladatok; az
előirányzat gazdálkodás, a GAMESZ, a házipénztár ellenőrzése, melyek hierarchikus rendben
kerülnek meghatározásra. A jegyző által elkészített tervhez képest a képviselő-testület év közben
bármikor elrendelhet egyedi, terven kívüli ellenőrzést, határozatával utasíthatja arra a jegyzőt.
Timár Gyula, elnök: az előterjesztés 3. melléklete lehet inkább érdekes a képviselők számára,
mert az tartalmazza az ellenőrzési munkatervet. Hat ellenőrzési csomag szerepel benne: a
GAMESZ átfogó ellenőrzése, humánpolitikai ellenőrzés, házipénztár működésének ellenőrzése,
kötelezettségvállalások menete, előirányzattal való gazdálkodás és az előző évi ellenőrzés
utóellenőrzése. Megkérdezte, hogy ehhez lehet-e még javasolni.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: ehhez azért nem, mert a kormányrendelet garantálja a belső
ellenőrnek, hogy ő a maga függedenségéből teszi meg a javaslatokat. Formálisan a testület
jóváhagyja ezt a tervet, de ahogyan hangsúlyozta, ezt a testület egyedi döntésekkel bővítheti majd
év közben bármikor.
Timár Gyula, elnök: ha jól látta, két külső fővel fog működni, 260 órában.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: az előterjesztésben ismertetésre került, hogy amikor átvette a
hivatalt, a Gazdasági Iroda gyakorlatilag a működőképesség határán volt létszámot és
feladatelosztást tekintve. A jogszabály a köztisztviselők számára előírt feladatok közül egyedül a
belső ellenőrzést engedi megbízásos jogviszonyban, kiszervezéssel ellátni. Úgy ítélte meg, hogy
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egyrészt az egy fő belső ellenőr nem elegendő, de mivel létszámhiány volt a Gazdasági Irodán, a
belső ellenőr pedig rendelkezik tapasztalattal, végzettséggel és képzettséggel, ezért őt áthelyezte a
Gazdasági Irodára, a belső ellenőrzési terv végrehajtását pedig meg fogják versenyeztetni. Ez egy
nyűt eljárás lesz megfelelő államháztartási regisztrációval rendelkező belső ellenőrök számára, és a
legkedvezőbb ajánlatot tevő láthatja el a feladatot. Ez több kapacitást és több szakértelmet is hoz
majd.
Marschall Máté, bizottsági tag: megkérdezte, hogy mi a határidő arra, hogy az új belső
ellenőrök munkába álljanak.
dt. Tarjányi Tamás, jegyző: amint a belső ellenőrzési terv elfogadásra kerül, azonnal elindítják a
folyamatot. 10 nap alatt a beszerzési eljárás lefolytatódik, a jegyző pedig a Polgármesteri Hivatal
nevében megköti a megbízási szerződést. Prioritást lehet felállítani, hogy mik azok az
ellenőrzések, amik év elején, illetve az év második felében kerüljenek elvégzésre.

Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
5/2019. (XII. 9.1 PEB határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a
„Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

5.

A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Timár Gyula elnök

Timár Gyula, elnök: eddig is minden évben támogatták a polgárőrséget, az idei évben 1 millió
forintos nagyságrendben. Az előterjesztés szerint ez magasabb összeg lesz, de jelenleg nem
konkrét számról van szó, hanem arról, hogy a polgármester kezdje meg az egyeztetést a
polgárőrséggel.
Megadta a szót jegyző úrnak.
dt. Tarjányi Tamás, jegyző: elnézést kért, a meghívóban Kovács László György képviselő úr
neve előterjesztőként nem került feltüntetésre. A téma két képviselő egyéni előterjesztése.
Timár Gyula, elnök: megadta a szót Kovács László György alelnök úrnak.
Kovács László György , alelnök: szeretnének a polgárőrség részére új feladatokat javasolni,
szeretnék, ha tudnák magukat létszám tekintetében aktivizálni. Noha ez egy önkéntes, társadalmi
munka, vannak költségei és az elismertségén is lehet különböző módokon javítani.
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Timár Gyula, elnök: megadta a szót Marschall Máté képviselő úrnak.
Marschall Máté, bizottsági tag: üdvözölte a hozzáállást, hogy meg kívánják emelni a keretet.
Timár Gyula, elnök: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
6/2019. rXH. 9.1 PEB határozata
a kerületi polgárőrség 2020. évi támogatásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és
Ellenőrzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A kerületi
polgárőrség 2020. évi támogatása” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

6.

Egyebek

Timár Gyula, elnök: megadta a szót Kovács László György alelnök úrnak.
Kovács László György, alelnök: megkérdezte jegyző úrtól, hogy megoldható-e, hogy kereshető
formátumban jelenjenek meg az előterjesztések.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a két testületi ülés előkészítése nagyon erőltetett volt, de a
következő ülés már más előkészítéssel fog megtörténni.
Timár Gyula, elnök: eddig az volt a gyakorlat, hogy a rendelet-tervezeteket, illetve a
módosításokat minden bizottság megtárgyalta. Az előző napirendet például szinte minden
bizottság megtárgyalta, a rendeleteket azonban nem. Megkérdezte, hogy ez hogyan fog történni a
jövőben.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: álláspontja az, hogy azért vannak a szakbizottságok, hogy azokat a
rendeleteket tárgyalják, amelyek a hatáskörükbe tartoznak. Nem jogalkotási követelmény, hogy
valamennyi bizottság valamennyi rendeletet megtárgyaljon. Az SZMSZ-ben a feladatkörök azért
kerültek megosztásra, hogy az a bizottság tárgyalja meg az adott rendeletet, amelynek
feladatkörébe a témája tartozik. Kivételt alkotnak ez alól a szervezetre és működésre vonatkozó
szabályok, illetve a költségvetési rendelet, mert azokat valamennyi bizottságnak tárgyalnia kell.
Elmondta, hogy a jövőben is ezzel a javaslattal fog élni a hatékonyság érdekében.
Timár Gyula, elnök: amikor előzetesen egyeztetett polgármester asszonnyal, akkor ő azt
mondta, hogy a bizottsági ülések a sok átfedés miatt a testületi ülést megelőző héten lesznek
megtartva. Megkérdezte, hogy ez így történik-e majd, mert véglegesíteni szeremé a bizottság
ülésének időpontját.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a testületi ülést megelőző héten való bizottsági ülés tartásról nem
tud, tekintettel arra, hogy az SZMSZ szabályai alapján annyival korábban nem kerülnek
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megküldésre az előterjesztések. Jelezte is polgármester asszony számára, hogy a hivatal számára az
lenne a könnyebbség, ha a bizottságok megállapodnának fix időpontokban, így a tagok is előre
tudnának tervezni. Az SZMSZ alapján a hétfő-kedd-szerdai napokon tudnának ülésezni.
Gulyás Gergely, nem önkormányzati képviselő bizottsági tag: szerda 12 óráig lehet
módosító indítványt benyújtani a képviselő-testületi ülésre, tehát amely bizottság szerdán este
ülésezik, az már nem tudja ezt megtenni.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a határidő az egyéni módosító indítványokra vonatkozik, a
bizottságoknak a törvény erejénél fogva van módosítási jogköre, így tudnak észrevételt tenni.
Timár Gyula, elnök: javasolta, hogy hétfő 16:00 óra legyen a bizottsági ülések időpontja.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
Budapest, 2019. december 19

Kovács László György
bizottsági tag

Timár (íyula
elnök

