
             
  
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Iktató szám:135/2/2022. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 26-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Módosító javaslat a 135/2022 számú előterjesztéshez 
 
Előterjesztő:    Takács Krisztián, frakcióvezető 
    Torzsa Sándor, frakcióvezető 
 
Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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! 

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

május 12-i ülésén tárgyalta az Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 

2022. évi üzleti terve című, 124/2022. sz. előterjesztést. 

A fenti előterjesztés 14. számú mellékletét képezte a FEV IX. Zrt megfelelési tanácsadói 

jelentése.  

A napirend vitájában több képviselőtársunk is jelezte, hogy a 124/2022. sz. előterjesztés 14. 

számú melléklet olyan megállapításokat tartalmaz, melyekkel kapcsolatban szükséges a 

képviselő-testületnek további információt kapnia gazdasági társaságtól, annak tartalmával 

kapcsolatban fontos vizsgálat lefolytatása és a szükséges intézkedések meghozatala.  

A Képviselő-testület a 2022. május 12-i ülésén vita után a 124/2022. sz. előterjesztést levette a 

napirendjéről, arról döntést nem hozott. Így az önkormányzat rendkívüli ülésén fogadhatja el a 

gazdasági társasági beszámolóját.  

Figyelembe véve a fent említett képviselőtestületi vitában elhangzottakat módosító indítványt 

kívánunk benyújtani.    

  

Budapest, 2022. május 25.  

        Takács Krisztián, frakcióvezető s.k. 

       

        Torzsa Sándor, frakcióvezető s.k. 

 

 

 

 

 

 



             
Határozati javaslat 

 

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

hogy 135/2022 számú előterjesztés a) határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat 

lép: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a FEV IX. 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2021. évi éves beszámolóját az alábbi 

kiegészítés mellett fogadja el. A képviselő-testület a 124/2022. sz. előterjesztés 14. számú 

mellékletében („megfelelési tanácsadói jelentés”) foglaltak kivizsgálása céljából felkéri a 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy külső szakértő(k) bevonásával folytasson le 

vizsgálatot és arról írjon jelentést a képviselő-testületnek. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

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

hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal egészül ki: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FEV 

IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete 

utasítja a gazdasági társaságot arra, hogy a 124/2022. sz. előterjesztést 14. számú 

mellékletében („megfelelési tanácsadói jelentés”) bemutatott elmaradt kötbérkövetelésekkel 

haladéktalanul érvényesítse vagy 2022. augusztus 31-éig a társaság vezetője nyilatkozzon 

arról, hogy miért nem történt meg a kötbérezés. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

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

hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal egészül ki: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és 

Városfejlesztő Zrt. 2020. december 14-én kelt megbízási szerződését vizsgálja felül, és annak 

módosítására a soron következő képviselő-testületi ülésen tegyen javaslatot. 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 



             
 

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

hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal egészül ki: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. átalakítására a soron következő 

képviselő-testületi ülésen tegyen javaslatot. 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: polgármester 


