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  Rendelet   
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A döntéshez  egyszerű   

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen  
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Interpelláció 

 
 
 
Tárgy:  Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-ben 
 
 
Előterjesztő:  Csárdi Antal 
 
 
 

Tisztelt Polgármester úr! 
 
 
 
 Miután 2010-ben egy megkérdőjelezett jogszerűségű közbeszerzés írt ki a Ferencvárosi 
Parkolási kft.  és 2011-től a kerület „saját kezébe” vette a parkolóhelyek üzemeltetését aggódva 
figyeltem annak eredményességét. Aggodalmamnak többször is hangot adva, rendszeresen azt a 
választ kaptam, hogy töredék év teljesítményéből nem lehet következtetéseket levonni. Most már 
ismerhető a 2011. év parkolással összefüggő feladat-ellátásának pénzügy eredménye.  
 
  Bizonyára Polgármester úr is emlékszik, azért döntött Ferencváros képviselő-testülete a BÖP 
kft.-től való szétválásról, mert felismerte, hogy a parkolás nagyságrenddel több bevételt hozhat az 
önkormányzatnak mint amennyi befolyt a költségvetésünkbe. Az első szó az örömé kellene hogy 
legyen, mert első látásra nem lett veszteséges a parkolóhelyek üzemeltetése. 2011-ben No 765.742.086 
Ft. bevétel mellett a No 686.865.471 Ft. költség levonása után az eredmény No 78.876.615Ft. 
Ugyanakkor egy kis üröm vegyül az örömbe mert ha a 2011.ben a Ferencvárosban bevezetett 
kerékbilincselés eredményét leszámítjuk, tisztán a parkolás eredménye csak 4.774.703 Ft. Mondjuk ki 
nyíltan ez szégyenteljes eredmény! Ha ezek alapján összehasonlítjuk az előző évi eredményekkel, 
látható hogy 2008-hoz képest közel 96%-kal 2009-hez képest több mint 96%-kal 2010-hez képest 

közel 98%-kal esett vissza az eredmény.  
 
 Látva ezeket a számokat, mindannyiunk kötelessége, hogy megvizsgáljuk az okokat és 
levonjuk a szükséges konzekvenciákat. Ennek okán megvizsgáltam a Ferencvárosi Parkolási kft.-nek  a 
parkolással kapcsolatos 2011. évi kiadásait, ezen belül részletezve a szerződéses kiadásokat. 
Néhányat kiemelnék ezek közül:  
 

� Jogi szolgáltatást három ügyvédi iroda is biztosított a kft.-nek mindösszesen No 46.972.391 Ft-
ért. 

� Könyvviteli szolgáltatást „véletlenül” pont a BÖP kft. volt gazdasági igazgatójának a bt.-je 
végezte No 5.992.500 Ft-ért 

� Tanácsadói, szakértői szolgáltatásra No 3.790.000 Ft.-t költött a Ferencvárosi Parkolási kft.  A 
tanácsadó cégeket megvizsgálva sok érdekességet találhatunk. A Meriden kft. ellen 2010 
júniusa óta végrehajtás van elrendelve. Az e-Világok kft. tulajdonosa a kerületi szdsz volt 
kampányigazgatója. Ezen cégek költsége összesen meghaladta a 3,2 millió forintot. 

� Újság előfizetésre költött No 121.372 
� Egyéb igénybe vett szolgáltatás No 769.772 
� Fer-Park kft. No 487.620.000 Ft 

 



 
 „Világosodik lassacskán az elmém” mondja a költő, és magam is hasonlóképpen érzek. A ciklus 
kezdetekor azzal az érveléssel találkozhattunk, hogy a parkolási kft.-nek azért van szüksége 
alvállalkozóra, mert le kell cserélni a parkolóórákat amire az önkormányzatnak nincs forrása és hogy az 
alvállalkozó olcsóbban tudja ellátni az üzemeltetési feladatokat mint a parkolási kft. Ezzel szemben 
megállapítható, hogy 2011 végéig egyetlen egy parkolóóra sem lett lecserélve Ferencvárosban és 
véleményem szerint ezt a feladatot sehol sem végzik drágábban mint nálunk. Megkérdőjeleződni 
látszik, hogy csak a idő szűkössége okán lett a Fer-park kft. által megnyert közbeszerzés ilyen kurtán-
furcsán kiírva. Látható, hogy a Fer-Park kft. szerződésén keresztül folyik el az önkormányzat parkolási 
bevétele. Amennyiben az önkormányzat visszavenné az üzemeltetési feladatokat jelentős bevétellel 
gazdagodhatna Ferencváros költségvetése. Ez az összeg számításaim szerint 250-300 millió forintot is 
elérheti évente. Ennyit veszítünk a Fer-Park szerződésen. 
 
 Tisztelt Polgármester úr! A fent leírtak okán több kérdés merült fel bennem. Remélem 
Polgármester úr segítségemre lesz, hogy Ferencváros érdekében megtaláljuk a válaszokat.  
 
 
 

� Ön szerint reális eredmény-e, hogy a több mint 765 millió forintos bevételből a költségvetés 
csak alig 79 millió forintot realizál? 
 

� Ez a várható eredmény indokolta-e a kerékbilincselés bevezetését? 
 

� Vajon milyen tanácsot tudott adni az a Janás Ferenc a Ferencvárosi Parkolási kft.-nek, akiről 
csak annyit lehet tudni, hogy a ferencvárosi kopogtatócédula botrány meghatározó figurája? 
 

� Ön takarékosnak nevezné-e parkolási cégünknek a működését? 
 

� Kezdeményezi-e hogy a Ferencvárosi Parkolási kft.-nél megjelenő kirívóan magas ügyvédi 
díjak (hasonlóan a BÖP kft.-hez) csökkenjenek ezzel is hatékonyabbá téve kintlevőségeink 
behajtását. 
 

� A legfontosabb kérdés! Városvezetőként mikor és milyen lépéseket kíván tenni annak 
érdekében, hogy Ferencváros hozzájusson az őt megillető bevételeihez, mikor szabadulunk 
meg a kerület rákos daganatától a Fer-Park kft.-től? 

 
Budapest, 2012. április 25. 
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