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Tíz perccel Baranyi Krisztina biztos győzelmének jogerőre emelkedése előtt megtámadták a választás
eredményét, az átadás előtti napokban üres mappák fogadták a hivatalban, és hírek jöttek
iratmegsemmisítésekről. A hivatal átadás-átvételének befejezésekor a leköszönő polgármester, dr. Bácskai
János nem fogadta el utóda feléje nyújtott kezét. Először kérjen bocsánatot megfenyegetett munkatársaitól
– magyarázta Bácskai nem éppen szépségdíjas gesztusát.
A fenyegetéssel kapcsolatos kérdésemre az expolgármester nem reagált, szemben Baranyi Krisztinával,
aki közölte: senkit nem fenyegetett meg, a tudomására jutott ügyekben képviselőként minden esetben
nyilvánosan lépett és tett feljelentést.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nyolc nappal az önkormányzati választások után hozta nyilvánosságra a
ferencvárosi gazdálkodással kapcsolatos vizsgálatát, amiben súlyosan elmarasztalta az önkormányzatot és
a kerület vagyongazdálkodásával foglalkozó kincstárat, a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zrt.-t (FEV IX. Zrt.). Az ÁSZ jelentésében javasolta, hogy az illetékesek vizsgálják ki a feltárt anomáliákat,
és kezdjék meg a felelősségre vonást. Arra azért kíváncsi lennék, hogy Bácskai dr. elfogadta-e az ÁSZ
vizsgálatvezetőjének kéznyújtását, amikor a szakértők a fenti következtetésekre jutottak. Baranyi Krisztina
szerint az ÁSZ számos kerületi üggyel nem foglalkozott, ami majd az ő és munkatársai feladata lesz.
Meglepőnek tartja, hogy az ÁSZ a honlapján már ez év elején jelezte, hogy a fenti vizsgálat elkészült, de
csak a választásokat követően hozták nyilvánosságra.
A 444.hu emlékeztet arra, hogy Ferencváros korrupciógyanús ügyeinek szálai szinte kivétel nélkül a FEV
IX. Zrt.-hez vezetnek. Itt intézték Rudits Tibor vállalkozó sok százmilliót felemésztő kéményfelújításait, és a
kerületi vagyonkezelőhöz tartozott az alvilági módszerekkel üzemeltetett parkolási rendszer. Emellett a
FEV-nél vezették a „csókosok” számára a parkolási VIP-listát. A hírportál szerint nevetséges áron adtak el
nagy értékű telkeket átláthatatlan hátterű üzleti köröknek. Hozzájuk tartozott a József Attila Terv
elnevezésű szociális városrehabilitációs projekt, amivel összefüggésben az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) súlyos szabálytalanságokat állapított meg, és 322 millió Ft. + kamatai
megﬁzetésére kötelezte az önkormányzatot.

