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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésének 1/2020. (VII. 9.) határozata
vizsgálóbizottság felállításáról
1. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati
rendelet 48. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva eseti bizottságként vizsgálóbizottságot hoz létre.
2. Az eseti bizottság feladata az alábbi ügyek feltárása:
a) A Budapest patkánymentességének fenntartására 2018-ban kiírt közbeszerzési eljárás;
b) Az Állatkerti Biodóm létesítése;
c) A budapesti parkolási rendszer elmúlt 25 éves
működése, kitekintéssel a kerületi parkoló rendszerek működésére is;
d) A Rácfürdő projekt;
e) A 3-as metró felújításához kapcsolódó beruházások;
f) A 4-es metró építéséhez kapcsolódó beruházások;
g) A budapesti elektronikus jegyrendszer projekt;
h) Az ún. Bálna eladása.
i) BKV körüli botrányok és BKV eladósítása 2010
előtt;
j) Combino villamosok beszerzésének ügye.
3. A vizsgálóbizottság a feladatkörében végzett tevékenysége során a következő feladatokat láthatja el:
a) a 2. pontban felsorolt ügyekhez kapcsolódó iratok beszerzése, feldolgozása, a tényállás
teljeskörű feltárása, különös tekintettel a közpénzekkel való átlátható és felelős gazdálkodás
szempontjaira, valamint az esetleges túlárazások
vizsgálatára, az előbbiekhez kapcsolódóan indokolt esetben feljelentés megtétele;
b) a 2. pontban felsorolt ügyekhez kapcsolódó teljes
műszaki, pénzügyi és jogi munkafolyamat felderítése annak érdekében, hogy világossá váljanak
az egyes döntési pontok és azok felelősei;

c) annak meghatározása, hogy kellő megalapozottsággal került-e előkészítésre a műszaki tartalom
és milyen mértékben és indokoltsággal változott
az a megvalósításig;
d) annak felderítése, hogy a felsorolt ügyek megvalósításuk során egyes magánérdekeket, vállalkozói csoportokat szolgáltak vagy tisztességtelen
módon előnyben részesítettek-e, valamint
e) azon személyek azonosítása, akik esetében felmerülhet, hogy a jogügyletek során nem az elvárható módon jártak el;
f) a közbizalom helyreállítása érdekében a nyilvánosság hiteles és alapos tájékoztatása, különösen
a közérdeklődésre számot tartó témákban.

949/2020. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat
A Budapest Főváros Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése alapján
2020. június 25-étől megválasztja a vizsgálóbizottság
alábbi tagjait:
Havasi Gábor a bizottság elnöke és képviselő tagja;
Cserdiné Németh Angéla, a bizottság általános alelnöke
és képviselő tagja;
dr. Bagdy Gábor, a bizottság képviselő tagja;
Baranyi Krisztina, a bizottság képviselő tagja;
Horváth Csaba a bizottság képviselő tagja;
Váradiné Naszályi Márta a bizottság képviselő tagja;
dr. Enyedi Krisztián a bizottság nem képviselő tagja;
Élő Norbert a bizottság nem képviselő tagja;
Kenéz István a bizottság nem képviselő tagja;
dr. Szegvári Péter a bizottság nem képviselő tagja;
Szkaliczki Tünde a bizottság nem képviselő tagja.
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II. rész
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL
Budapest Főváros Közgyűlése a 902/2020. (VI. 24.) határozatával
a Budapest II. kerület 14943/20 és 14986/2 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a
Diófa lejtő,
a Budapest II. kerület 15866 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Gőte köz,
a Budapest VIII. kerület 35703/1 hrsz.-ú „kivett” közterületnek (Nagy Templom utca 2.) a
Brunszvik Júlia tér,
a Budapest VIII. kerület 36178 hrsz.-ú közterületnek (Ludovika tér Üllői út 78. és Korányi Sándor utca 2/b.
között elhelyezkedő része) a
Hugonnai Vilma tér,
a Budapest XI. kerület 1659 hrsz.-ú közterület egy részének és a 1663/11. hrsz.-ú közterületnek a
Kányakapu köz,
a Budapest XI. kerület 256/7, 1215/2 és 256/5 hrsz.-ú névtelen területeknek a
Kamaraerdei köz,
a Budapest XI. kerület 4492/2 hrsz.-ú Edömér utca egy részének a
Tűzoltók tere,
a Budapest XI. kerület 5342/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Papp László sétány,
a Budapest XVI. kerület 100849/1 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Kertvárosi Olimpikonok Parkja
elnevezést adta.
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