
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 122/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021.december 9-i ülésére 

 
Tárgy:  A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott 

Ideiglenes Vizsgáló Bizottság beszámolója 
 

Előterjesztő:    dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke 
 

Készítette:    dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke 
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

 

A Képviselő-testület 2021. november 11-i ülésén, Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő 

előterjesztésére, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 39.§ 

(2) a) pontja alapján 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával ideiglenes vizsgálóbizottságot állított 

fel, annak kivizsgálására, hogy milyen szóváltás zajlott, 2021. július 6-án megtartott képviselő- 

testületi ülés 1. napirendi pont tárgyalása közben elrendelt szünetben, a II. emeleti 

tárgyalóteremben Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő és Somlai János kabinetvezető 

között. 

 

Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság két ülést tartott. 2021. november 16-án az ügyrend szabályait 

és a vizsgálat lebonyolításának rendjét döntötte el. 2021. november 30-án meghallgatta az 

indítványozót és az eljárás alá vont személyt a történtekről, valamint feltételezhetően a 

közvetlen információval rendelkező személyeket: Bárány Barbara frakciótitkárt, Jancsó Andrea 

tanácsnokot és Zombory Miklós képviselőt. Bárány Barbara frakciótitkár és Jancsó Andrea 

tanácsnok személyesen tett nyilatkozatot az ülésen, míg Zombory Miklós képviselő írásban 

nyilatkozott. 

A 9Tv a 2021. július 6-i képviselő-testületi ülésről készített felvételét is megtekintették a 

jelenlévők. 

Az ülésen elhangzottak alapján az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság az alábbi döntést hozta: 

 
IVB 9/2021. (XI.30.) 

Határozat 

Az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság úgy dönt, hogy 

A zsarolás, fenyegetés ténye sem a nyilatkozatok, sem a felek elmondásai, sem az egyéb 

rendelkezésre álló információk alapján egyértelműen nem volt megállapítható. Somlai János 

kijelentette, hogy ha bárkit megbántott, bocsánatot kér érte. A bizottság az alábbi javaslatokat 

teszi az elé tárt tényekkel kapcsolatban: 

 

1. javasoljuk az érintett feleknek mediáció igénybevételét a konfliktusok feloldására, 

kezelésére. 

2. javasoljuk a polgármesternek a politikai egyeztetések kulturált, európai mederben történő 

megtartását, folytatását, és ennek fontosságára valamennyi érintett személy figyelmét felhívjuk. 

3. javasoljuk a kabinetfőnöknek, hogy a politikai egyeztetések során tartózkodjon az ehhez 

hasonló fizikai kontaktustól. 

4. javasoljuk a kabinetfőnöknek, hogy kérjen a testületi ülésen is elnézést Szilágyi Zsolttól. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság 9/2021. (XI.30.) sz. határozatát. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

 

 

dr. Mátyás Ferenc s.k. 

IVB elnök 

 


