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Tisztelt Elnök Úr!

A Fovárosi Közgyulés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságának megalakulásával
kapcsolatos általános, valamint az elozo ciklusban muködo jogelod bizottságok muködésével,
döntéseik pénzügyi hatásával kapcsolatos kérdéseire, Dr. Demszky Gábor Fopolgármester
Úrhoz CÍmzettlevelére illetékességbol az alábbiakban válaszolok.

A Fovárosi Közgyulés 2006. november 30.-i ülésén Ikvai-Szabó bme, Dr. Steiner Pál, Dr.
Bagdy Gábor, Tarlós István, Roch Zoltán frakcióvezetok eloterjesztésében- ötpárti
eloterjesztésként - az érintettek beleegyezésével végül nyílt ülés keretében tárgyalta "A
Fovárosi Közgyulés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága elnökének, alelnökeinek és egyéb
tagjainak megválasztása" tárgyú eloterjesztést.

A tárgyalás menete, a megválasztott Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság személyi
összetétele a Fovárosi Közgyulés 2006. november 30.-i ülésének szó szerinti jegyzokönyve
alapján bárki számára megismerheto. A szavazás eredménye (65 igen, O ellenszavazat, O
tartózkodás) jelzi, hogy ötpárti megegyezés alapján született a döntés.

A Fovárosi Közgyulés üléseinek eloterjesztései, valamint az üléseken készült szó szerinti
jegyzokönyvek a Fovárosi Önkormányzat internetes portálján megtekinthetok (www.
budapest.hu).

A konkrét kérdéseket illetoen az alábbiakban válaszolok.

1) "Az elozo választási ciklus 4 esztendeje során a bizottság jogelodje milyen
hatáskörökben mennyi közpénz sorsának eldöntésében vett részt? A most
megalakult bizottság ehhez képest, akár döntéselokészíto minoségben, várhatóan
(becsülhetoen) mennyi közpénz felett rendelkezik majd? "



E kérdés megválaszolása során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) rendelkezései irányadóak. A 9. § (2) bekezdése szerint:
"Az önkormányzati feladatokat a képviselo-testület és szervei: a polgármester, a
képviselo-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselo-testület
hivatala látják el."
(3) bekezdése szerint:
"A képviselo-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira .. .
ruházhatja."
A 23. § (1) bekezdése szerint:
"A bizottság feladatkörében - elokészíti a képviselo-testület döntéseit, szervezi és
ellenorzi a döntések végrehajtását."

E rendelkezések jelzik, hogyabizottságoknak fontos szerepük van egyrészt a testület
muködése, döntései kialakítása, másrészt az egyes konkrét ügyek eldöntése során.
A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a Fovárosi Önkormányzat Szervezeti és Muködési
Szabályzata 5. sz. mellékletében részletesen felsorolt feladat- és hatásköre szerint lényegében
a Fovárosi Önkormányzat éves költségvetését illetoen lát el általános jellegu döntés-
elokészíto, véleményezo, ellenorzo feladatokat, majd az egyes beruházások, beszerzések
esetében hoz egyedi döntéseket. (A Fovárosi Önkormányzat Szervezeti és Muködési
szabályzatát a - többszörösen módosított - 7/1992 (Ill. 26.) Fov. Kgy. rendelet állapította meg,
mely a Portálon megtekintheto. A Fovárosi Önkormányzat éves költségvetései és azok
részletes- az államháztartásmuködésirendjérolszóló217/1998.(XII.30.)Kormányrendelet
eloírásaszerinti- munkatábláia portálonugyancsakmegtekinthetok.

2) A bizottság személyi összetételét illeto kérdéseire:
a. "Kérem, tájékoztasson arról, hogy a jelölo szervezetek jelöltjeik szakmai

felkészültségérol milyen érvekkel gyozték meg a testületet?

b. A jelöltek szakmai életútját (szakmai önéletrajzát) a hivatalos közleményekben nem
találtuk, kérjük ezeket küldje meg részünkre. "

az Ötv. 24. § (1) bekezdése ad megfelelo választ, mely szerint:
(1)"A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselok közül
kell választani."

A képviselok személyét illetoen a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70. § (2)
bekezdésében foglaltak irányadóak, mely szerint:

(2) "A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezo minden nagykorú
állampolgárt és az európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezo nagykorú állampolgárát megilleti a jog, hogy a helyi
önkormányzati képviselok és polgármesterek választásán választható és amennyiben
a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik
- választó legyen."

A bizottságok nem képviselo tagjaira a Közgyulés ftakciói tesznek javaslatokat.



3) Azon kérdésére, hogy "a testület megfogalmazott-e szakmai alkalmasság mellett
morális természetu követelményeket, gondolnak mindenek elott arra, hogy egyfelol
olyan tiszteletben álló, feddhetetlen polgárokat kell ilyen fontos bizottságba
megválasztani, akiknek nevében sem gyanús ügyek, sem az összeférhetetlenség
gyanúja nem kapcsolható másfelol ezen túl is olyanokat, akik átlátnak a
befolyásolási technikákon. "

A bizottság személyi összetételére vonatkozó kérdésénél már utaltam az Ötv.
vonatkozó rendelkezéseire. Az egyes személyekhez kapcsolódó gyanús ügyek
vizsgálatára utaló kérdésére a válaszom, hogya jó hírnévhez, a becsülethez való
jog alkotmányos alapjog, melynek kétségbe vonása annak bizonyítása nélkül
jogellenes magatartás, így azt a Közgyulés nem vizsgálhatja.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2006. december 22.

Tisztelettel

l.l J\;.~ ~ lL"V~
dr. Molnár Katalin


