
 
 

Iktató szám: 67/2020. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 12-i ülésére  

 
Tárgy:  dr. Kocsis Máté beszámolója a T/9283 számon a Parlament elé benyújtott közérdekű 

cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatról 

 
Előterjesztő:   dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
    
Készítette:  dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő  
 

Előzetesen tárgyalja:        
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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.  

 

  



 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sok vitát vetett fel a T/9283 számon a Parlament elé benyújtott közérdekű cél megvalósítását 

szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat, mely kifejezetten érinti az önkormányzatnak a közterülettel kapcsolatos 

gazdálkodását, tulajdonosi jogait. 

A helyzet tisztázására és a félreértések jövőbeli elkerülése érdekében nyílt levélben 

meghívtam dr. Kocsis Mátét, Ferencváros egyik országgyűlési képviselőjét, a szóban forgó 

törvényjavaslat egyik előterjesztőjét a március 12-i testületi ülésünkre. Remélem, elfogadja a 

meghívást és sikerül a helyzetet úgy kezelni, hogy az valóban a ferencvárosiak érdekét 

szolgálja. 

 

Budapest, 2020. március 4. 

 

 

  dr. Mátyás Ferenc s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Határozati javaslat I.   

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

hogy elfogadja dr. Kocsis Máté beszámolóját a közérdekű cél megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/9283 

törvényjavaslatról. 

Határidő: 2020. március 12.  

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester   

 

Határozati javaslat II.  

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

hogy  

1/ nem fogadja el dr. Kocsis Máté beszámolóját a közérdekű cél megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/9283 

törvényjavaslatról, és felkéri arra, hogy a törvényjavaslat országgyűlési vitája során valóban 

Ferencváros érdekeit képviselje, és ne szavazza meg a javaslatot, illetve tegyen meg minden 

szükséges lépést, hogy az önkormányzatok tulajdonhoz való jogát kevésbé sértő szabályozást 

fogadjon majd el az Országgyűlés. 

2/ felkéri továbbá Csárdi Antalt, Ferencváros másik országgyűlési képviselőjét, hogy ne 

szavazza meg a törvényjavaslatot. 

Határidő: 2020. március 12.  

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester  

 


