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  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.  
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Tárgy:  a FERPARK kft. szerződésszegésének következményei tárgyában 
 
 

 
Előterjesztő:  Csárdi Antal 
 
 

 

Tisztelt Polgármester úr! 
 
 
 Több alkalommal is kísérletet tettem a ferencvárosi parkolással összefüggő kérdésekre, 
ellentmondásokra és problémákra megoldást, válaszokat találni. Az ok, ami kiemelté teszi ezt az ügyet 
az, hogy Ferencváros parkolással összefüggő feladatai során kerületünket –számításaim szerint- több 
százmilliós kár érte, az elmúlt közel két évben. 
 2012. május 17-én tárgyalt interpellációmban már felvetettem a FER-PARK kft-vel történő 
szerződésbontás szükségességét. Akkor ön nem cáfolta a szerződésbontás szükségességét és 
kifejtette, hogy oly mértékben rossz szerződést kötöttek, ami súlyos anyagi terhet róna Ferencváros 
önkormányzatára a szerződés felbontása esetén. De ez év szeptemberében –mint azzal ön is tisztában 
van- lényegesen megváltozott a helyzet. A 2012. október 3-i gazdasági bizottság ülésén a Ferencvárosi 
Parkolási kft. igazgatója megerősítette a szerződésszegés tényét, valamint elmondta, hogy 
polgármester urat is tájékoztatta a kialakult helyzetről. A szerződésszegés óta több mint két hónap telt 
el. Nyakunkon a 2013-as költségvetés, amiről ma biztosat annyit lehet tudni, hogy a kormányzat 
súlyosan megnyirbálja bevételeinket, aminek következtében akár a kerület működése is veszélybe 
kerülhet, amennyiben nem folyik be parkolásból az eddig eltékozolt bevétel. Kérdezem ezért tisztelt 
polgármester urat: 
 

 Megtörtént-e a szerződés felmondása? 

 Végeztetett-e polgármester úr vizsgálatot arról, hogy milyen módon lehet a parkolással 
kapcsolatos feladatainkat a leghatékonyabban, legprofitábilisabban ellátni a FER-PARK kft-vel 
kötött szerződés megszűnte után? 

 Milyen módon kívánja a kerület a parkolással kapcsolatos feladatait hatékonyan ellátni? 

 Mikor kerülhet a ferencvárosi képviselő-testület elé az a javaslatcsomag, ami lehetővé teszi a 
döntést fent vázolt kérdésekben? 

 Várható-e vizsgálat az elveszített százmilliók felelősének, felelőseinek a megnevezésére. 
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