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Ferencváros Önkormányzata 
 
 

 

 
     Iktató szám: 247/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ülésére 

 
Tárgy:  Vizsgálóbizottság felállítása 
 

Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
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.  
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Tárgy: Előterjesztés vizsgálóbizottság felállítására a ferencvárosi sorszám nélküli parkolójegyek okának 

feltárása és a kialakult helyzetért felelős személy(ek) megnevezése.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A napokban Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő észlelte, hogy Ferencvárosban 18  db parkolójegy-

automata nem nyomtat sorszámot a parkolójegyekre. 

Ferencvárosban 300 automata van, és nem tudni ezekből mennyi működik ugyanilyen módon. A sorszámokra a 

könyvelés, az elszámolás és a visszaélések elkerülése végett van szükség.  

A jelen előterjesztés célja, hogy alakuljon a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Képviselő Testület tagjaiból 

ideiglenes bizottság (vizsgálóbizottság), melynek feladata feltárni a Tisztelt Képviselő Testület, valamint Budapest 

Ferencváros lakossága előtt, hogy ki vagy kik a felelősek az adott helyzetért. 

Tekintettel a költséghatékony működés követelményére, a vizsgálóbizottság tagjai e minőségükkel összefüggésben 

semminemű többletjuttatásra sem jogosultak. 

A fentiekre való tekintettel kérném, hogy a Tisztelt Testület támogassa a határozati javaslatot. 
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                                                     Döntési javaslat 

 

A Budapest IX. kerület Ferencváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1.  3 ellenzéki és 2 kormánypárti tagból álló, 5 tagú ideiglenes vizsgálóbizottságot (a továbbiakban: 

vizsgálóbizottság) állít fel annak feltárására, hogy a közterületi parkolással kapcsolatos feladatellátás során 

felmerült-e bármilyen jogsértés és azért mely szerv felelős, továbbá ki a felelős a sorszám nélküli parkoló 

jegyekért, és történt-e ebből kifolyólag bármilyen visszaélés, illetve keletkezett-e vesztesége az 

Önkormányzatnak. Ennek érdekében a lefolytatandó vizsgálathoz adatokat igényelhet az Önkormányzattól 

és annak szerveitől. A vizsgálóbizottság tagjai a következő pártok által delegált önkormányzati képviselők: 

Jobbik, LMP, Együtt, Fidesz és KDNP. A bizottság elnöke az LMP delegáltja legyen.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bácskai János polgármester előterjesztésével a Képviselő-testület 

 

2. Az 1. pontban foglalt vizsgálóbizottság felállítását követően vizsgálatot folytat le és dönt arról, hogy ki a 

felelős a sorszám nélküli parkoló jegyekért, és történt-e ebből kifolyólag bármilyen visszaélés, illetve 

keletkezett-e vesztesége az Önkormányzatnak, továbbá megvizsgálja az 1. pontban foglalt közterületi 

parkolási körülmények kapcsán felmerült egyéb jogsértéseket.   

 

Határidő: a vizsgálóbizottság megalakulását követően haladéktalanul 

Felelős: vizsgálóbizottság    

 

3. A vizsgálóbizottság nyilvános ülésen tárgyalandó testületi előterjesztés keretében írásban beszámol az 

elvégzett munkájáról, valamint a vizsgálatok eredményeként tett megállapításairól.   

  

            Határidő: 2018. február 8. 

Felelős: vizsgálóbizottság    
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Budapest, 2017. október 31.    

Tisztelettel: 

 

   Szilágyi Zsolt s.k. 

     Önkormányzati képviselő, Ferencváros 

  Jobbik Magyarországért Mozgalom 


