
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 110/2017. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Kérdés 
 

Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

  



JOBBI K  MA GYA R ORSZ ÁGÉRT 
MOZ GAL OM  

Szilágyi Zsolt – önkormányzati képviselő, Ferencváros 
Telefonszám: +3670 252 7673 drótpostacím: szilagyi.zsolt@jobbik.hu 

Cím: Budapest, Villányi út 20/A 1113; faxszám: 365-1488 
Nyitva: munkanapokon 9–15 óráig; honlapcím: 

www.facebook.com/szilagyizsoltjobbik 
 
      

           Tárgy: 

Kérdés 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés b) 
pontjában foglalt rendelkezésekre – mely szerint az „önkormányzati képviselő… …a képviselő-testület ülésén a 
polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást 
kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni” – kérem tisztelt 
Polgármester urat, hogy a törvényes határidőn belül szíveskedjen felvilágosítást adni számomra az alábbi ügyekben.  
 
A napokban több hírportálon is megjelent, hogy bizonyos emberek kedvezményesen jutottak 
önkormányzati lakáshoz, illetve jelképes összegért bérelhetnek üzlethelységet. Ennek 
tisztázása végett kérdezem Tisztelt Polgármester úrtól, hogy: 
 
1, Miért ad az önkormányzat, akár piaci alapon is olyan személyeknek önkormányzati lakást, 
akik rendelkeznek más lakóingatlannal, miközben valóban rászoruló embereket 
folyamatosan elutasítanak? 
 
2, A Piaci alapon bérbe adott, fejújított lakásokat miért adják el a bérlőknek, mélyen a piaci 
érték alatt? 
 
3,Tisztelt Polgármester Úr, mi indokolja, hogy a Csarnok téren a Market Cafe üzemeltetője 
200nm-es helyiséget 30.000 forint bérleti díjért kapott meg, míg más vállalkozó 30nm-es 
helyiséget bérelhet 200.000 forintért?  
 
Várom megtisztelő, érdemi válaszát. 
 
Budapest, 2017. május 16. 
                                                                                                                                     Szilágyi Zsolt s.k. 
                                                                                                                                        képviselő 

 
 

 


