
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 110/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat Vizsgálóbizottság létrehozására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Készítette:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2019. 04. 24.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  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.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Ferencvárosi parkolási feladatok ellátásának módja körül a BÖP Kft-ből való kiválás óta komoly 

viták voltak/vannak. 

A 2014 óta ez ügyben végzett tevékenységem és az elmúlt időszakban a független sajtó tényfeltáró 

munkájának köszönhetően közismertté vált tények is megerősítenek abban, hogy ezt a kérdést, a 

feladatellátás hatékonyságát, költségeit, nyereségességét és a visszaélések tényét, az abban részt 

vevő személyek felelősségére is kiterjedő módon meg kellene vizsgálnia Önkormányzatunknak. 

Különös tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság jelenleg jogorvoslati eljárást folytat a FEV IX. 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. ellen a "Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

közigazgatási területén fekvő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek 

parkolójegy kiadó automatákkal felújítása/ és hosszú távú szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési 

eljárásával kapcsolatban. 

Bár a feladatot a FEVIX Zrt-re bíztuk, azonban annak nincs jogi akadálya, hogy mint egyszemélyes 

tulajdonos az ügyben vizsgálódjunk, illetve a társaságot a vizsgálatban való teljes együttműködésre, 

és minden szükséges dokumentum, nyilvántartás átadására kötelezzük. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 39.§-a az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

„39.§ (1) A Képviselő-testület állandó bizottságainak főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület esetenként ideiglenes bizottságot választhat:  

a) meghatározott kérdés kivizsgálására,  

b) javaslat, tervezet kidolgozására,  

c) nagyobb jelentőségő feladat végrehajtásának megszervezésére.  

(3) Az ideiglenes bizottság feladatait, döntési jogkörét és megbízatásának terjedelmét a Képviselő-

testület esetenként határozza meg.  

(4) Az ideiglenes bizottság szervezetére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” 

A fentiek alapján van érdemi lehetőségünk egy, a parkolási kérdéseket kivizsgáló, ideiglenes vizsgáló 

bizottság felállítására, melyre jelen előterjesztésemmel javaslatot teszek. 

A bizottság létszámát 5 főben javaslom megállapítani. 

A bizottság feladatainak a parkolási feladatellátás 2011. évtől történő ellátásának hatékonysági 

vizsgálatát (gazdasági, átláthatósági, szervezési, ellenőrzési szempontokra kiterjedően), valamint az 

ezekkel összefüggő hiányosságok felelőseinek megállapítását, és ezekről jelentés készítését 

javasolom megállapítani. 



A bizottság döntési jogköre vonatkozásban – a bizottság vizsgálati jellegére tekintettel – a belső 

szervezési és a vizsgálatok lebonyolítási módjára vonatkozó döntési jogkört javasolok megállapítani. 

A bizottság megbízatásásnak terjedelmére 2019. július 31-et javasolom meghatározni, munkáját 

pedig dokumentumok áttekintésével és elemzésével, valamint az érintett személyek meghallgatása 

útján végezhetné. 

A parkolás ügye közös ügyünk, a sötét illetve homályos helyzet feltárása, tisztázása tisztségünknél 

fogva is kötelezettségünk. 

Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy valamennyi kerületi lakos érdekében támogassa a parkolási 

botrányt valamennyi részletében alaposan kivizsgáló önkormányzati bizottság felállítására vonatkozó 

kezdeményezésemet. 

 

Budapest, 2019.április 17. 

 

Baranyi Krisztina sk. 

           képviselő 

 

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 39.§ (2) 

bekezdésben foglaltak alapján Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottsága elnevezéssel ideiglenes bizottságot 

választ tagjai közül. 

2. A Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottságának tagjává 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

választja. 

3. A Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottsága feladatainak és megbízatása terjedelmének a parkolási 

feladatellátás 2011. évtől történő ellátásának hatékonysági vizsgálatát (gazdasági, átláthatósági, 



szervezési, ellenőrzési szempontokra kiterjedően), valamint az ezekkel összefüggő esetleges 

hiányosságok felelőseinek megállapítását, és ezekről jelentés készítését határozza meg.  

4. A Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottságának döntési jogkörét a belső működési rendjének 

meghatározására, a vizsgálatok lebonyolítása módjának meghatározásában, valamint a vizsgálatról 

készített jelentés elfogadásában határozza meg. 

5. A Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottsága 4. pont szerinti munkájának véghatáridejét 2019. július 31-

ben határozza meg. 

6. Felkéri a Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottságát hogy jelentését tájékoztatásul terjessze a Képviselő-

testület elé. 

7. az egyszemélyes tulajdonos képviseletében utasítja a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját és igazgatóságát, 

hogy a Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottsága részére adjanak át minden általa kért dokumentumot, 

illetve adatot, valamint munkáltatói jogkörükben gondoskodjanak a FEV IX. Zrt. munkatársainak a 

Parkolási Ügyek Vizsgálóbizottságával történő együttműködésükről. 

 

Felelős: dr Bácskai János polgármester 

Határidő: 1-4. pontok: 2019. április 25.  

     5-7. pontok: 2019. július 31. 

 


