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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-Testület! 

Az utóbbi időben számos rendkívüli ülésen tárgyaltunk közbeszerzésekkel kapcsolatos 
előterjesztéseket, amelynek eredményeképpen szerződéses jogviszony jött létre többek között 
kerületünk önkormányzata és egyes gazdasági társaságok között. Ezen túlmenően is 
nagyszámú kapcsolat alakult ki hasonló cégekkel.
Ezen bonyolult kapcsolatrendszerek óhatatlan velejárói az esetleges jogviták, amelynek egyik
fele az önkormányzat. Az ilyen jogviták általában hosszan elhúzódóak, és anyagi vonzatokkal
is járnak az önkormányzat irányába. Mivel az utóbbi időkben jogi bizottság nem létezik, és 
átfogó tájékoztatást sem tárgyaltunk az ügyben, fontos, hogy a testület képet kapjon ennek
eljárási rendjéről, nagyságáról, az ebben felhatalmazással résztvevők személyéről.  
Ezen perek elemzése jó lehetőséget nyújtana a működésünkből adódó következtetések 
levonására, az esetleges korrekciók megtételére. Azt is megállapíthatnánk, hogy ezen
eljárásokban milyen hatékonysággal sikerült képviselnünk az önkormányzat érdekeit, illetve
melyek azok a problémás pontok, amelyek leggyakrabban jelentkeznek az önkormányzat és a
vállalkozói szféra között.
A tapasztalatom szerint az esetek jó részében valamely fél részéről, avagy a bírósági eljárás 
során felmerül a peren kívüli megegyezés kérdése. Az ebben való ajánlatok adása, illetve
elfogadása, ezek gyakorlata szintén érdeklődésre tartanak számot közpénz jellegük miatt. 
Jelen interpelláció keretében erről kérek – a MÖTV rendelkezéseinek megfelelő - hivatalos és 
érdemi tájékoztatást.

Tisztelt Polgármester Úr!

 Az önkormányzat hivatala maga intézi az üzleti hátterű cégekkel kapcsolatos peres
ügyek intézését?
Amennyiben nem, kérem nevezze meg, hogy ki a meghatalmazott képviselő és
mekkora összegért végzi ezt 1 évben.

 Mennyi peres ügy keletkezik az üzleti hátterű cégek és az Önkormányzat között 1
év alatt?

 Mekkora az éves perérték?
 Mennyi volt az elmúlt 1 évben az elvesztett perek száma és a kifizetendő perérték?
 Alkalmazzák-e a peren kívüli egyezség megoldást?
 Amennyiben igen, ki tárgyal vagy tárgyalhat a város vezetősége részéről?
 A polgármester vagy alpolgármesterei alkalmanként vagy rendszeresen keresnek-e

meg per alatti cégeket, esetleg vesztes per után is?

Tisztelettel várom válaszát.

Budapest, 2016. június 13.

Somlyódy Csaba képviselő sk 
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