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      Iktató szám: 248/2017. 
 
 

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

 
Tárgy:  Kérdés 
 

Előterjesztő:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Készítette:    Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

  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.  
 



 

 

Szilágyi Zsolt 

önkormányzati képviselő 

Budapest Főváros IX. kerület  

Ferencváros önkormányzata  

 

 

Kérdés a piaci értéken bérbe adott 

önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatosan 

 

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 ügyben.  

 

Azt gondolom, Tisztelt Polgármester úr is egyetért velem abban, hogy a Budavári Önkormányzat nyilvánosságra került kétes 

ingatlanügyeit követően, egyre nagyobb az érdeklődés a közvélemény irányából az egyes helyi önkormányzatok 

ingatlangazdálkodásával összefüggésben. Nincs másképp ez a Ferencvárosban sem.  

 

Az önkormányzati képviselőkbe vetett bizalom csak akképpen óvható meg, ha valamennyi adat és tény mindenki számára 

áttekinthető és hozzáférhető módon elérhető.  

 

A fentiek tükrében kérem Tisztelt Polgármester urat, hogy a 2010. október 1-től a mindenkori lakásrendelet szerinti „piaci 

alapon” történő bérbeadásokról (a felek, a jogviszony tárgya, időtartama az ellenszolgáltatás mértéke megjelölésével) teljes 

körűen tájékoztatni szíveskedjék. Kérem, hogy amennyiben a bérleti jogviszonyt követően elidegenítésre is sor került, úgy az is 

bemutatni szíveskedjen, hogy arra mikor, kivel és milyen ellenérték mellett került sor.  

 

 

Budapest, 2017. október 24. 

 

        Szilágyi Zsolt s.k. 

                              önkormányzati képviselő 


