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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
 40/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Budapest Főváros Közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor-
mányzati rendelet 49. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3) Az eseti bizottság létrehozásakor a Közgyűlés a 
normatív határozatban akként is rendelkezhet, hogy az 
eseti bizottság az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
hét képviselő tagból áll.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

s
dr. Számadó Tamás s. k.

főjegyző
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II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2021. (XI. 26.) határozata

eseti bizottság mint vizsgálóbizottság felállításáról 

1. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 
48. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva eseti 
bizottságként vizsgálóbizottságot hoz létre.

2. A vizsgálóbizottság feladata a Városháza és a Fő-
városi Önkormányzat más ingatlanainak hasznosításával 
összefüggő állításokat tartalmazó, nyilvánosságra került 
hangfelvételekkel összefüggésben

a) az azokon elhangzó állítások valóságának vizsgá-
lata,

b) a készítés, továbbá a nyilvánosságra kerülés jellem-
zőinek vizsgálata, különös figyelemmel a 2022. évi or-
szággyűlési választásba való esetleges idegen beavatko-
zás lehetőségére.

3. A vizsgálóbizottság a 2. pontban foglalt feladatai-
nak ellátása során megvizsgálja, hogy

a) a Városháza ingatlanának fejlesztésével összefüg-
gésben készített döntéselőkészítő tanulmány megrende-
lésére és megtárgyalására miként került sor, annak mi a 
tartalma,

b) született-e döntés Budapest Főváros Önkormány-
zata bármely szerve részéről a Városháza értékesítésére, 
illetve azzal összefüggésben harmadik személynek akár 
Budapest Főváros Önkormányzata, akár Budapest Fővá-
ros Vagyonkezelő Központ Nonprofit Zrt. adott-e meg-
bízást,

c) a nyilvánosságra került hangfelvételeken emlege-
tett Berki Zsolt nevű személy

ca) találkozott-e, és ha igen, mikor, akár a jelenlegi, 
akár az előző városvezetés bármely tagjával, illetve mi 
volt az esetleges találkozó eredménye,

cb) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
álló ingatlanok értékesítésével összefüggésben mely ese-
tekben tekintette meg az adott ingatlant, illetve járt el ér-
deklődő vagy pályázó érdekében,

d) a nyilvánosságra került hangfelvételeken a sajtó ál-
tal azonosított Gansperger Gyulát milyen viszony fűzi a 
Fideszhez, illetve a Fideszhez kötődő gazdasági szerep-
lőkhöz,

e) a hangfelvételek készítésének, azok összevágásá-
nak és nyilvánosságra hozatalának módja milyen egye-
zést mutat az orosz típusú dezinformációs kampányok-
kal, illetve ebből levonható-e a következtetés arra nézve, 
hogy a hangfelvételek nyilvánosságra kerülése összefüg-
gésbe hozható a 2022. évi országgyűlési választásba való 
esetleges idegen beavatkozás lehetőségével.

4. A vizsgálóbizottság elnökből, alelnökből és további 
öt képviselő tagból áll.

5. A vizsgálóbizottság a tevékenységéről a Fővárosi 
Közgyűlés 2021. decemberi rendes ülésén beszámol.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép ha-
tályba.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s
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V. rész

1642/2021. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat
 

A Fővárosi Közgyűlés megválasztja az eseti bizottság mint vizsgálóbizottság felállításáról szóló 2/2021. (XI. 26.) nor-
matív határozat szerinti eseti bizottság tagjait:

• a bizottság elnöke és képviselő tagja: Kovács Péter 
• a bizottság alelnöke és képviselő tagja: Soproni Tamás 
• a bizottság képviselő tagja: dr. Bagdy Gábor
• a bizottság képviselő tagja: Horváth Csaba
• a bizottság képviselő tagja: dr. Láng Zsolt
• a bizottság képviselő tagja: Szaniszló Sándor
• a bizottság képviselő tagja: Váradiné Naszályi Márta.

s
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