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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:  Interpelláció 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Készítette:    Baranyi Krisztina képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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.  

 

 



 
 

 

 

 

Interpelláció 

Címzett: dr Bácskai János polgármester 

Tárgy: közparkok őrzésének és takarításnak ügye 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Képviselőtestület 2016. október 13-ai ülésére előterjesztést nyújtottam be „Javaslat a 

kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására” 

címmel. Előterjesztésemet sajnos Görgényi Máté képviselő társam javaslatára levették 

napirendről, így az abban foglaltakkal kapcsolatosan a képviselő-testület sem vitát nem tudott 

lefolytatni, sem pedig döntést nem tudott hozni. 

A levétel okaként képviselő társam az alábbiakat adta elő: 

„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, majd ezt követően levette a napirendjéről, mert tételesen végigmentünk a 

határozati javaslatokon, és az önkormányzati cégek igazgatói elmondták, hogy többségükben 

olyan folyamatokat céloznak az előterjesztésben leírtak, amik aktív események, és nem 

szükségesek a határozati javaslatok. Olyan határozati javaslatot is tartalmaz az előterjesztés, 

ami a Fővárostól feladat átvállalására tesz javaslatot, forrásmegjelölés nélkül, ami kiadási-és 

forrás oldalon is hiányos, ezért nem tudott a bizottság döntést hozni.” 

Előterjesztésem levételének okát – melyek véleményem szerint nem a Görgényi Máté által 

előadottak- nyilvánvalóan értem, és azt hiszem ezzel nemcsak én vagyok így! 

Kérem polgármester úr részletes válaszát arra vonatkozóan, hogy a hivatkozott feladatok 

folyamatban lévősége illetve az aktív események konkrétan mit takarnak, és hogyan 

valósulnak meg most és a későbbiekben? 

Kérem, hogy válaszában szíveskedjen minden, az előterjesztésemben megjelölt kiemelt 

közpark vonatkozásban kitérni arra, hogy őrzésüket milyen módon látják el jelenleg, valamint 

hogy azzal összefüggésben a későbbiekben milyen ütemterv szerint és milyen aktív 

intézkedések fognak konkrétan történni? 

Kérem továbbá válaszát arra vonatozóan, hogy Ön elégedett-e a parkjaink és játszótereink 

takarítási feladatainak ellátásával, és amennyiben igen a válasza úgy azt milyen gyakorisággal 

látja el jelenleg a FESZOFE Nonprofit Kft. a szerződése alapján? 



 
 

Kérem továbbá, hogy szíveskedjen ismertetni a jelenlegi szerződésszerű helyzetet, az általam 

előterjesztésemben megjelölt közterületek hétvégi takarítása ügyében. (Végez-e hétvégén 

bármilyen takarítási tevékenységet a FESZOFE Kft. ezen területek bármelyikén) 

Budapest, 2016. november 10 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

képviselő 

 


