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A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszály! Márta polgármester,
Csobánczy Gábor alpolgármester. Gelencsér Ferenc József alpolgármester, Dr. Jeney Jánosné
képviselő, Kovács László György képviselő, Dr. Kun János képviselő, Marschall Máté képviselő,
Molnárka Gábor Zoltán képviselő, dr. Patthy Szabolcs képviselő, Remenyik Ildikó képviselő, Dr.
Sándor Pétemé képviselő, Tímár Gyula képviselő, Tölcsér Borbála képviselő, Varga Dániel
képviselő, Zsitnyák János Bálint képviselő
További jelenlévők: dr. Tarjányi Tamás jegyző, Brezoczki Erika Erzsébet aljegyző, valamint
további meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

Az ülés kezdete:

17:02 óra

Az ülés vége:

18:05 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket.
A 2019. november 28-ai képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a
várható programokról a képviselőket írásban tájékoztatták. A tájékoztatóból kiemelte az alábbi
eseményeket.
November 29-én klímastratégiai egyeztetés volt a Főpolgármesteri Hivatalban, melyen
polgármesterként részt vett, illetve számos zöld, civil szervezet is jelen volt. Az eseményt nagyon
fontosnak tartja a főváros további klímaügyi intézkedései érdekében.
December 6-án egyeztetés történt a BKK és a Budavári Önkormányzat képviselői között a Széna
tér átépítésével kapcsolatban. Ugyanezen a napon a tabáni civil környezetvédő közösség, illetve a
FŐKÉRT Nonprofit Zrt. képviselőinek részvételével egyeztetett a Budavári Önkormányzat a
tabáni sport- és parkfejlesztések ügyében.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület teljes létszámban jelen van. Az
ülést megnyitotta.
Tímár Gyula, képviselő: indítványozta, hogy a meghívóban szereplő 8. napirendi pontot ne
vegyék napirendre. A polgármesterre vonatkozó szabadság mértékét törvény határozza meg, a
felhasználás hiteles vezetését pedig a Magyar Államkincstár személyi nyilvántartó programja kezeli
a jelenléti ívek alapján. Az, hogy egy polgármesternek a jogviszonya mikor folyamatos, nem
politikai kérdés.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, hogy nem az adott napirendi pont vitájánál
tartanak, hanem a napirend egészének a vitájánál. A javaslat az, hogy a 8. napirendi pontot vegyék
le a naprendről. Szavazásra tette fel a módosító indítványt.
A képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
201/2019. ÍXIL 12. ) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta
Timár Gyula képviselő ügyrendi javaslatát, amely szerint a „Dr. Nagy Gábor Tamás volt
polgármester szabadságának megváltása” című előterjesztést ne tárgyalja meg a
Képviselő-testület.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
202/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 12-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének a jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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2020.

évi

átmeneti

8.

Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

Gelencsér Ferenc alpolgármester illetményének módosítása idegennyelvtudási pótlék megállapítására tekintettel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

10. A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
11. Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti
kiállásra
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő
12. Előterjesztés a lakossági bejelentések fogadásáról
Előterjesztő: Molnárka Gábor képviselő
13. Előterjesztés a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések
felülvizsgálatáról, és a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli
meghallgatásáról
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
14. Budapest I. Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti helyiség bérleti szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Budapest I. Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. Budapest I. Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Budapest I. Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti
jogviszonyának helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott, Alagút tetején lévő
étterem bérleti idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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Zárt ülésen:

1.

1.

Fellebbezés elbírálása a Schilling és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft.
jogosulatlan közterület-használati ügyében
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

H. S.-né lakásfenntartási támogatási kérelmének elutasítása miatt benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület a 2019. november 28-i ülésén
megalkotta a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, létrehozták
az új bizottsági rendszert is, melynek megfelelően felülvizsgálatra került a polgármesteri és
bizottsági hatáskörök rendszere is. Jelen előterjesztés ezen hatáskörök szabályozásának
módosítására tesz javaslatot. A hatáskörök egy része a polgármestertől vagy bizottságtól
visszakerül a képviselő-testülethez, más részük polgármesteri hatáskörből bizottsági hatáskörbe
kerül át, valamint változik az új bizottsági rendszeren belüli hatáskör-megosztás is.
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és módosításokkal elfogadásra javasolta a
rendelet-tervez etet. Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra a rendelet-tervezet
szövegének korrekciója céljából, mely indítványban a bizottsági üléseken elhangzott módosítási
javaslatok is szerepelnek.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: megköszönte a képviselők, bizottsági tagok munkáját, az általuk
tett észrevételeket. A bizottsági üléseken részben kodifikációs, technikai módosításra vonatkozó
javaslatok születtek, részben olyan pontosítások, amelyeket maga is szükségesnek látott, ezért a
bizottsági határozatoknak megfelelően ezeket a jogtechnikai pontosításokat elvégezték. Az volt a
kérés, hogy a bizottságok pontos hatásköreit és a bizottságok pontos megnevezéseit kodifikálják
át a vonatkozó jogszabályokban is. Az előterjesztői módosító indítványban ezért a rendelet egy új
szakaszt tartalmaz, ami ezeket a módosításokat végig vezeti a jelenleg hatályos önkormányzati
rendeleteken. Egy további érdemi módosítási javaslat volt, amely a közterület-használati
engedélyekre vonatkozik, mely megosztja a hatáskört a polgármester, a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a képviselő-testület között. Az egyik legfontosabb oka az
első bekezdésnek az, hogy ha a rövid időtartamú, néhány napos közterület-használati engedélyek
kiadása bizottsági hatáskörbe kerül, akkor az jogszabály szerint nem teljesíthető, ezért módosítást
kezdeményezett, így a hatáskör részben megosztott lenne, amit polgármester asszony befogadott.
A többi esetben a korábban meghatározottak szerint végig kodifikálták 1994-ig visszamenőleg a
teljes hatályos kerületi jogrendszert.
dr. Sándor Pétemé, képviselő: elmondta, hogy nagyon későn kapták meg a módosító
indítványt, ezért nem tudták kellő komolysággal áttekinteni, ezért nem tudják elfogadni.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: mivel módosító javaslatok a tegnapi bizottsági ülésen
is megfogalmazódtak, ezért tudták ma kiküldeni a módosító indítványt.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztői módosító
indítványban szereplő rendelet-tervezetet.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

2.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a rendeletalkotási javaslatot. A Gazdasági és Jogi Bizottság azzal javasolta elfogadásra a
rendelet-tervezet szövegét, hogy a hatályos rendelet 7. § b) pontja ne módosításra, hanem
hatályon kívül helyezésre kerüljön.
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet lakásbérleti jogviszonyokra vonatkozó
egyes rendelkezéseinek módosítása elengedhetetlenné vált a jogszerű lakáshasznosítás érdekében.
A lakások bérbeadására vonatkozó feltételek, illetve a kerület lakáskoncepciójának kialakítása
folyamatban van, azonban a felülvizsgálat során a rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban
alkalmazási problémák merültek fel. A lakáskoncepció kialakításáig szükséges ezen rendelkezések
módosítása az átmeneti időszakra, hogy a lakásbérlők helyzetét az önkormányzat megnyugtató
módon rendezhesse.
Előterjesztői módosító indítvány került benyújtásra a Gazdasági és Jogi Bizottság módosító
javaslata alapján, mely javaslatokat előterjesztőként befogadta. Kérte, hogy a módosított szövegről
döntsenek.
Timár Gyula, képviselő: az előterjesztés célja az, hogy a jogcím nélküli lakáshasználók bérleti
jogviszonyát jogszerűen rendezni lehessen. Az előterjesztésben volt két paragrafus — az 1. és 5. § melyeknek ehhez semmi köze nem volt, ezért alakulhatott ki vita a bizottságokban, melyek azt
tárgyalták. Szinte mindenhol egyöntetűen fogalmazódott meg az, hogy mivel jövőre lesz új
lakáskoncepció és rendelet, ezért ezen a rendezésen túlmenően nem érdemes kapkodni, más
ügyekbe belefogni, hanem majd átfogóan, együttesen lehet a kérdést kezelni. Örömmel vette ezért
ezt a módosítást.
Az általános indokolásnál a 4. §-hoz az szerepel, hogy a kiegészítés lehetővé teszi, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló lakások több lakos érdekét szolgálhassák. A 4. § arról szól, hogy
lejárat előtt 30 nappal előbb kell beadni a hosszabbítási igényt. A 7. §-hoz is van egy indokolás,
miszerint a kiegészítés az egyértelműsítést célozza. Az eredeti előterjesztésben hat paragrafus
szerepel.
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dr. Tarjányi Tamás, jegyző: az indokolás utolsó mondatát törlésre javasolja, de az nem része a
rendeletnek. Egy sorszámozási hiba történt, de mivel az eredeti jogszabály szövegére vonatkozott,
így a tegnapi bizottsági javaslat miatt megváltozott a szakaszok számozása.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztői módosító indítványban szereplő rendelet-tervezetet.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017.
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyiés Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének előkészítő munkálatai megkezdődtek, a
2019. évi általános önkormányzati választásokra tekintettel azonban nem javasolja a képviselő
testület számára a költségvetési rendelet megalkotását 2019 decemberében. Mivel a 2020. évi
költségvetés megalkotásáig is jogszerűen kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, az
államháztartásról szóló törvény rendelkezik a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának a
szabályairól.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet
tervezetet.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 2 nem
szavazattal megalkotja Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi átmeneti
gazdálkodásának a szabályairól szóló 18/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet.

4.

Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport, valamint a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
rendelet-tervezetet.
A kerületben élők biztonságának növelése érdekében javasolta szénmonoxid érzékelő készülék
igénylésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotását. Emlékezhetnek rá, hogy néhány
héttel ezelőtt az I. kerületben is volt szénmonoxidból fakadó baleset, mely életveszélyes helyezetet
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állíthat elő a kerületi lakásokban. A javaslat ennek megelőzésére szolgál. A készülék beszerzésére a
2019-2020. évben 14 000 000 forint előirányzatot javasolt, amelyre az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének általános tartaléka fedezetet biztosít.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet
tervezetet, valamint határozati javaslatot.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
megalkotja a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről szóló
19/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testületé
203/2019. ÍXII. 12.1 önkormányzati határozata
a szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére vonatkozó feltételekről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati
rendelete alapján nyújtandó szénmonoxid érzékelő készülékek beszerzéséhez szükséges
felhalmozási célú 14 000 000 Ft előirányzatot az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 18/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet általános tartalékából biztosítja.
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi
költségvetési rendelet soron következő módosításának előterjesztésekor az 1. pontban
meghatározottak átcsoportosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

5.

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének az elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta és módosításokkal
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. A Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság azzal a
módosítással javasolta elfogadni a munkatervet, hogy a december hónapnál szereplő munkatervi
javaslatok közül a második címében kerüljön javításra az évszám 2020-ról 2021-re. A cím
helyesen: „Javaslat az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására”. A
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azzal a módosítással javasolta elfogadni a
munkatervet, hogy az áprilisi témák közé kerüljön be a „Klímastratégia felülvizsgálata”. Mivel a
novemberi testületi ülésen utóbbiról döntöttek, az egyébként is automatikusan szerepelni fog a
testület munkájában.
Elmondta, a javaslatokat előterjesztőként befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot a fent ismertetett módosításokkal.
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A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
204/2019. fXIL 12.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervéről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évre
szóló munkatervét jelen határozat melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

6.

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyiés Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet
szabályainak megfelelően a Hivatal összeállította a 2020. évi ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési
terv a jegyző által átadott információkra épülő kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon,
valamint a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
205/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési tervét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése
alapján az elterjesztés 3. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja, a feladat ellátását a
Bkr. 15. § (7) bekezdés a) pontja alapján látja el.
2. A Bkr. 31. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület soron kívüli ellenőrzés végzését a
2020. évi költségvetési év során kezdeményezi, felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
megfelelő ellenőrzési kapacitást biztosítsa.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző
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7.

A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének a jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírja,
hogy a főállású polgármester éves szabadságának ütemtervét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A törvény alapján az ütemtervet a testület minden év február 28-ig hagyja jóvá.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
206/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Varadine Naszályt Marta polgármester
L évi szabadsagának ütemtervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
2020. Január 2-3.,
2020. Január 6-10.
2020. Április 6-9.
2020. Július 27-31.
2020. Augusztus 11-31.
2020. Október 26-30.
2020. December 22-23.
2020. December 28-31.
Előre nem tervezett eseti jelleggel:
Összesen:

2 munkanap
5 munkanap
4 munkanap
5 munkanap
14 munkanap
5 munkanap
2 munkanap
4 munkanap
10 munkanap
51 munkanap

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

8.

Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának megváltása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény alapján a polgármester tisztsége megszűnik az új polgármester megválasztásával. A
jogviszony megszűnésével kapcsolatban alkalmazni kell a közszolgálati dsztségviselőkről szóló
törvényben meghatározott, szabadságmegváltásra vonatkozó szabályokat. Megjegyezte, ezt akkor
is alkalmazni kell, ha a korábbi polgármestert újraválasztják. A határozati javaslat a megállapított,
és a képviselő-testület által 2019-ben megváltandó szabadság mértékét tartalmazza.
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján a jegyző kezeli a polgármester személyi
anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Ennek
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alapján a választásokat követően az önkormányzat jegyzője elvégezte dr. Nagy Gábor Tamás
szabadság-nyilvántartásának ellenőrzését. A központosított illetmény-számfejtő rendszerben
nyilvántartott szabadságok az előterjesztésben szerepelnek. A rendszer szerint a megváltandó
szabadnapok száma 158. A adatokban található ellentmondások miatt az önkormányzat jegyzője
elrendelte a nyilvántartás felülvizsgálatát, amely vizsgálat alapján a következőket állapította meg.
Dr. Nagy Gábor Tamás 2010 és 2014 közötti időszakban ki nem vett és meg nem váltott
szabadságai elévülésének ideje a 2014. évben tartott általános önkormányzati választások I.
kerületi eredménye jogerőre emelkedésének a napján megkezdődött. Az ebből a jogviszonyból
fakadó igények a törvény alapján három év alatt, tehát 2017-ben elévültek. Ennek alapján a
megállapított, és a képviselő-testület által 2019-ben megváltandó szabadság mértéke 37 nap,
melynek megváltására tesz javaslatot az előterjesztés.
Timár Gyula, képviselő: ahogyan korábban jelezte, véleménye szerint ez munkajogi kérdés, nem
testületi hatáskör. Bizonyára a megfelelő szervek eldöntik, hogy hány nap szabadságról van szó és
mikor jogfolytonos a polgármester jogviszonya.
dr. Kun János, képviselő: megkérdezte, hogy a szabadságmegváltást az előző polgármester
kezdeményezte-c vagy a hivatal. Bizonyára elírásról van szó, mert az előterjesztésben szereplő
táblázatban meg van bontva az az évi szabadság. 2015-ben valószínűleg 41 napot kapott és 9
napot hozott át az előző évről. Nem világos számára, hogy ha 41 nap volt az éves szabadság,
miért csökkent le 39 napra.
Timár képviselő úr elmondta, hogy van egy KIRA-rendszer, amit a Magyar Államkincstár alakít
ki, így abba az önkormányzatnak semmi beleszólása nincs. Kérdése, hogy történhetett az meg,
hogy egyik évről a másikra 120 nappal megnövekedett a szabadságigénye, ha abba nincs
beleszólásuk és az Államkincstár határozza meg. Meg kellene tőlük kérdezni, hogy mi történt.
Ha az adatok ennyire nem megbízhatók, akkor honnan tudják, hogy amit a jegyző úr az adatokból
kiszámolt, azok megfelelőek-e. Lehetséges, hogy mivel az adatok nem megbízhatóak, ezért
semmit nem tehetnek, és nem tudnak részére egy nap szabadságmegváltást sem adni.
Szó volt továbbá arról, hogy az előző ciklusból ki nem vett szabadságok elévültek. Lehet, hogy
azok megváltásra kerültek. Megkérdezte, hogy ilyen vizsgálatot végeztek-e.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a polgármesterek és alpolgármesterek munkáltatói döntései a
képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. Ezek olyan speciális jogviszonyok, melyek a
megválasztással jönnek létre. Ettől függetlenül vannak olyan munkajogi döntések, melyeket a
képviselő-testületnek kell meghozni akkor is, ha ez a törvény keretei között viszonylag szigorúan
szabályozva van. Ilyen a polgármester illetménye, az alpolgármester nyelvvizsga pótléka, mely
jogszabály alapján jár, azonban a kifizetés alapja a képviselő-testület döntése. Ahogyan elhangzott,
a törvény alapján jár a szabadság megváltása, de a testületnek kötelezettsége van dönteni, mert ez
a munkajogi aktus teremti meg a kifizetés feltételeit. Nem az Államkincstár tartja nyilván a
polgármester szabadságát, hanem a jegyző. Az Államkincstár ehhez egy központosított
illetményszámfejtési rendszert biztosít, amelyben a szabadságok nyilvántartása is történik. A
rendszer tartalmaz elektronikus adatokat, mely elektronikus adatokat, illetve a papír alapon
rendelkezésre álló adatokat vetette össze, illetve elvégezte azt a számítást, amely alapján meg kell
állapítania, hogy hány nap ki nem vett szabadsága van a polgármesternek, akinek a jogviszonya
megszűnt.
Dr. Kun János képviselő úr kérdéseire válaszolva elmondta, a napirendi pontot a jogszabály
kezdeményezi, amikor a képviselő-testület kötelezettségévé teszi, hogy erről döntést hozzon.
Ugyanúgy ahogyan kötelezettsége a polgármester illetményének és költségtérítésének a
megállapítása, holott nagy mozgástere nincs. A 41-39 nap kérdés kapcsán elmondta, a 41 nap 2
nap gyermek után járó pótszabadságot is tartalmazott, majd amikor a gyermek betöltötte a 18
életévét, ez már nem járt. A táblázatban a 2014. évre járó töredékszabadságok száma helyesen 9
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nap, a 2015. évre még 41 nap járt, utána pedig már csak 39 nap. Azzal nem tud mit tenni, hogy
2014-ben az akkori képviselő-testület foglalkozott-e vagy sem a kérdéssel, kifizette-e azt vagy
sem. Azt tudja megállapítani, hogy a hatályos magyar jogszabályok és a vonatkozó kúriai
joggyakorlat alapján, ha a polgármestert újra is választják, az egy teljesen új jogviszony, amelyben
a munkajogi elévülési idők megkezdődnek. 2014-ben a képviselő-testületnek kötelezettsége lett
volna, hogy elrendezze a polgármester korábbi jogviszonyából fakadó elszámolásokat. Ha ez nem
történt meg, akkor azt majd nyilván polgármester úr a bíróság előtt megpróbálja érvényesíteni.
Sajnos ebben az esetben a 3 éves elévülési időre szigorú, határozottan kialakult kúriai joggyakorlat
áll fenn. Jómaga november 11-től ezekért a nyilvántartásokért felelős, ezért azt a határozati
javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé, hogy a 2014 októberében történt önkormányzati
választásokat követően a dr. Nagy Gábor Tamásnak járó szabadságok számát a rendelkezésére
álló nyilvántartások alapján 37 nap fel nem használt szabadságban állapítsa meg, melyet részére ki
kell fizetni. Amennyiben bárkinek ezzel kapcsolatos jogi érdeke fűződik, rendelkezésére állnak
azok a jogorvoslati eszközök, amelyek minden magyar állampolgárt megilletnek.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
207/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának a megváltásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdés b) pontja alapján
dr. Nagy Gábor Tamás 2014 és 2019 között fel nem használt 37 nap szabadságát bruttó
1 762 051 forint összegben megváltja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tarjányi Tamás jegyző

9.

Gelencsér Ferenc alpolgármester illetményének módosítása idegennyelv-tudási
pótlék megállapítására tekintettel
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: jelezte, hogy az érintettsége okán tartózkodni fog a
szavazáson.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
208/2019. ÍXH. 12.) önkormányzati határozata
az alpolgármester illetményének módosítása idegennyelv-tudási pótlék megállapítására
tekintettel
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Gelencsér Ferenc alpolgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 141. § (l)-(9) bekezdése alapján 2019. november 6. napjától havonta
mindösszesen bruttó 61 840 Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
Határidő: 2019. december 12.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

10. A kerületi polgárőrség 2020. évi támogatása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, az Idegenforgalmi
Bizottság, a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az előterjesztők Gelencsér Ferenc alpolgármester és Kovács László György képviselő urak.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a polgárőrség 1991-ben alakult meg
Magyarországon. Ma már kimondhatják, hogy a közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához
szükség van erre a civil hattérre. Természetesen a rendőr szerepe nem helyettesíthető és egy
polgárőrnek mások a lehetőségei, de a lakosságnak főként a szubjektív biztonságérzete
szempontjából fontos szerepet töltenek be. Elsősorban a rendőrségnek köszönhető a kerület jó
közbiztonsága, a velük való együttműködés pedig garancia arra, hogy a polgárőrség is sikeresen és
hatékonyan működjön. A jó közbiztonság elkényelmesítheti az embereket, ezért azt nem csak
megteremteni kell, hanem szinten tartani is tudni kell. Ez ugyanolyan erőfeszítéseket igényel, mint
amikor a rossz közbiztonság ellen küzdenek. A kerületben a közbiztonság egyébként
kiemelkedően jó, ám ezekből a gondtalan időszakokból következhet egy olyan időszak, amikor a
minden rendben van állapota miatt esetleg csökken a szolgálati órák száma és a motiváció is, ami
veszélyes lehet. A Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészség- és
Természetvédő Egyesület 2005 óta működik a kerületben, a polgárőrök számos esetben aktív és
folyamatos szolgálati órákat teljesítenek a közterületeken, ezért ennek a fenntarthatósága
érdekében javasolják, hogy a jövőben magasabb összegű támogatásban részesüljenek. A Budavári
Önkormányzat 2019-ben a polgárőrség részére a tárgyévi költségvetési rendeletében foglaltak
szerint 1 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott. A polgárőrség 2018-ban 2049 óra munkát
végzett el.
A fentiek alapján kérik a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az
abban szereplő határozati javaslatot fogadja el.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, hogy az elmúlt hetei a választások és a
hivatalban lépése óta nagyrészt azzal telnek, hogy a kerületi polgárokkal, intézményekkel, civil
szervezetekkel, civil közösségekkel találkozik. Ennek keretében még az előterjesztés benyújtása
előtt találkozott a kerületi polgárőr egyesület vezetésével is.
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A jövőben szeretnének szakítani azzal a gyakorlattal, hogy az önkormányzat egyedi döntések
alapján adományokat ad civil szervezeteknek. Sokkal inkább abba az irányba szeretnének elmenni,
hogy a felkészült és szakértő civil szervezetektől szolgáltatásokat rendelnek meg. Erről beszélt a
polgárőrség vezetőivel is és kérte őket, hogy állítsanak össze egy javaslatot arra vonatkozóan,
hogy milyen elvek és feladatrendszer mentén tudnának együttműködést létrehozni. Bízik benne,
hogy a határozati javaslatban foglaltakat a közeljövőben valóssá is tudják tenni és megtörténik a
megegyezés.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
209/2019. fXIL 12.) önkormányzati határozata
a kerületi polgárőrség 2020. évi támogatásáról
Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy támogatja és elismeri a Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes
Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület munkáját (székhely: 1016 Budapest,
Mészáros utca 18., képviselője: Hegedűs György), és növelni kívánja az önkormányzati
támogatás mértékét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést a polgárőr egyesülettel, hogy kidolgozásra kerüljön az önkormányzat és az
egyesület közötti együttműködési megállapodás, amely az általuk a kerület érdekében
végzett munka elismerését megfelelő módon kifejezi.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

11. Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti
kiállásra
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Varga Dániel, képviselő: a Székely Nemzeti Tanács 2013-ban indította el európai polgári
kezdeményezését, amit akkor levettek a napirendről, mert Románia nyomására azt a bíróság
elvetette. A polgári kezdeményezés célja az Európai Uniós kohéziós politikájára vonatkozik,
miszerint az Unió kiemelten kezelje azokat a földrajzi területeket, amelyek nemzeti, etnikai,
kulturális, vallási tekintetben eltérnek és különböznek az őket körülvevő régióktól. Ennek a
kezdeményezésnek fő célja, hogy összegyűjtsenek egy millió aláírást az Unió hét tagországából, a
határidő 2020. május 9. Volt korábban egy hasonló kisebbségvédelmi kezdeményezés Minority
SavePack néven, melyhez a tavalyi évben sikerült összegyűjteni az elegendő, egy millió aláírást. A
cél, hogy ez a jelen kezdeményezés esetében is megvalósuljon. Az látszik azonban, hogy a
magyarországi önkormányzatok hathatós közreműködése nélkül ez a szám nem fog megvalósulni,
ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy tűzze ki célul az aláírások gyűjtését, és lehetőségeihez
mérten a rendelkezésre álló médiákban, felületeken népszerűsítse a kezdeményezést. Jómaga
bíztat minden kerületi polgárt, hogy tegye meg ezt, ami az európai kisebbségeket védi.
dr. Sándor Péterné, képviselő: elmondta, hogy érintettsége révén kíván hozzászólni; jómaga és
férje is székely felmenőkkel rendelkezik, ezért szívükön viselik a határon túli magyarok,
különösen a székelyek sorsát. Nagy öröm számára a kerület és Székelyudvarhely közötti
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kapcsolat, és reméli, hogy ez a továbbiakban is megmarad. Kérte a képviselőket, hogy támogassák
a határozati javaslatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
210/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés melletti kiállásról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja a Székely Nemzeti Tanács azon európai polgári kezdeményezését, hogy kezelje
az Európai Unió kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket
körülvevő régióktól. Ennek keretében felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, az
Önkormányzat hogyan tudja a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon keresztül
népszerűsíteni a kezdeményezést, illetve miképpen tudna lehetőséget biztosítani arra,
hogy a lehető legtöbb kerületi polgár támogathassa azt aláírásával akár papír alapon, akár
online formában.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

12. Előterjesztés a lakossági bejelentések fogadásáról
Előterjesztő: Molnárka Gábor képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: a járókelők.hu weboldalt feltehetően mindenki ismeri,
nagyon jó felület arra, hogy a lakosok bejelentsék az általuk felfedezett hibákat, zavaró dolgokat.
Előterjesztése lényege az, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a weboldalt üzemeltető
céggel, alakítsanak ki egy olyan csatornát, amelyen keresztül még gyorsabban az
önkormányzathoz kerülhetnek ezek a panaszok, hogy azokhoz adekvát intézkedéseket és
válaszokat tudjanak hozzárendelni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
211/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozata
a lakossági bejelentések fogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert arra, hogy kössön együttműködési megállapodást a járókelőkhu weboldalt
üzemeltető Járókelő Közhasznú Egyesülettel az Önkormányzat hatáskörébe tartozó
lakossági panaszok hatékony kezelésére.
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Határidő: 2020. március 31.
Felelős: polgármester

13. Előterjesztés a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések
felülvizsgálatáról, és a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli
meghallgatás áról
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: azzal a gyakorlattal találkoztak, hogy a Budai Várban
működő több vendéglátóipari egység, szállodák és egyéb gazdálkodó szervezetek egyedi
szerződések alapján kiemelten kedvezményes parkolási lehetőségekkel tudtak élni. A szerződések
lényege az volt, hogy az önkormányzat parkolási cége, a Budavári Kapu Kft. által adott kódolóval
akár 3 órás időtartamra 1 Ft/perc díjért, hosszabb tartózkodás esetén — rendezvény, szállás — napi
mindösszesen 2100 Ft-ért parkolhat az étterembe vagy szállodába érkező vendég. Ezt a díjat az
üzemeltető választása alapján a vendég vagy maga az üzemeltető is fizethette. Ez a megközelítés
szöges ellentétben van azzal a törekvéssel, hogy a Várat egy élhető, sétálható területté tegyék és
amennyire lehet, gátat szabjanak a minden elérhető felületen parkoló autóáradatnak, és a Várban
életvitelszerűen élőknek is megadják az esélyt, hogy a Várban tehessék le az autóikat. Nyilvánvaló,
hogy a vári vendéglátóhelyek és szállodák vendégei döntő többségének nem okozna nehézséget
taxival megközelíteni a vendéglátóhelyeket vagy az autót máshol letéve tömegközlekedni, vagy
odasétálni, mint ahogyan azt sokan meg is teszik. Világos, hogy ezek a szerződések a néhány
kivételezett vendég kényelmét szolgálják.
A fentiek alapján az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület
elé.
Timár Gyula, képviselő: elmondta, hogy a határozati javaslat 2. és 3. pontjával kapcsolatosan
problémái vannak. Létezik egy hatályos önkormányzati rendelet a parkolásról, amelynek
szellemében köttettek bizonyos szerződések. Most képviselő-testületi határozattal akarják ezt
felülírni. Ennek fordítva kellett volna történnie; először kellett volna módosítani a rendeletet,
utána történhetnének ilyen lépések.
Megkérdezte, hogy a határozati javaslat 1. e. pontjában a december 2-i határnap mihez
kapcsolódik, illetve nem találkozott a mintaszerződéssel, amire hivatkoznak.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a mintaszerződést az előző képviselő-testület
fogadta el 2016 áprilisában, így azt látniuk kellett. Azért december 2-i határnapot adott meg, mert
hiszen nagyon sok szerződésnek 30 napos felmondási határideje van, és mivel december 31
napos, így december 2-ára esik a 30 nap.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: azért nem igaz, miszerint a képviselő-testület határozattal kívánna
felülírni egy rendeletet, mert a hatályos I. kerületi parkolási rendelet nem tartalmaz olyan szabályt,
amely az 1 Ft/perc parkolási kedvezményt lehetővé tenné. A rendelet azt tartalmazza, hogy
kódoló birtokában a parkolási díj megfizetése ellenében a kódoló használatára jogosult
átvállalhatja a parkolást igénybe vevőtől a parkolási díj megfizetését. Az alpolgármester úr által
említett 2016. évi határozat tartalmazott egy mintaszerződést, amelyben ez a meglepő rendelkezés
szerepelt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: örült alpolgármester úr előterjesztésének, ugyanis
2016-ban önkormányzati képviselőként élesen bírálta ezt a rendeletmódosítást. Amikor feltette a
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kérdést, hogy milyen alapon kerültek be a Budai Vár területén lévő egyes intézmények, üzletek,
vendéglők — hiszen látta, hogy a felsorolás nem teljeskörű, hanem meglehetősen esetieges akkor
azt a választ kapta, hogy a polgármester úrral történt egyéni megegyezés szerint lettek ezek
kiválasztva. Ezt a rendszert szeretnék most megszüntetni. Nem a polgármesterrel történő egyéni
egyezkedések alapján fognak ilyenek születni, hanem a képviselő-testület vagy annak bizottságai
fognak döntést hozni.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: ügyvezető úrtól megkérdezte, hogy tudják-e,
pontosan hány percet parkoltak ilyen kedvezményes keretek között a vendégek a Várban,
továbbá ez mennyi pénzt jelentett és mennyi pénzt jelenthetett volna.
Szemes György, ügyvezető: elmondta, hogy rendelkeznek ezzel kapcsolatosan adatokkal. A
2018. évi adatok szerint 10 609 810 kedvezményes percet fizettek a kódolókkal az érintett cégek.
Ha azt veszik alapul, hogy bruttó 76,2 Ft-ot fizettek a kódolóval rendelkező cégek, akkor a
különbséget kiszámítva nagyságrendileg bruttó 80 000 000 Ft-tal többet fizettek volna. 2019. évi
adatokkal októberig rendelkeznek, amely 70%-kal több, mert a kódolós percek száma 17 000 000nál tart. Ez összegszerűen nagyságrendileg 138 000 000 Ft.
dr. Kun János, képviselő: megkérdezte jegyző úrtól, hogy ha jól értette, akkor a képviselő
testület nem hozott olyan döntést, amelyben kedvezményes parkolást engedélyez. Valahogy
született egy szerződés, amiben ez szerepel. Akkor valaki megkárosította az önkormányzatot,
mert úgy döntött valamilyen kedvezményről, hogy arra nem volt felhatalmazása.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a várakozási rendelet lehetővé teszi az ún. kódoló használatát és
felhatalmazza a Budavári Kapu Kft-t arra, hogy a kedvezményezett szervezetekkel, akiket a
rendelet melléklete tartalmaz, egy éves időtartamú megállapodást kössön. A megállapodás alapján
a kedvezményezett szervezet jogosult az erre a célra rendszeresített készülék használatával
igazolás kiadására. Az igazolás alapján a védett övezetbe behajtó személygépkocsi után a
várakozási díj megfizetése kódolás alapján történhet a kedvezményezett szervezet vagy a gépkocsi
vezetője által. Ezt a jogszabályi rendelkezést tudja értelmezni, illetőleg a rendelkezésére áll a 2016.
évi képviselő-testületi döntés, amelyben van egy ún. mintaszerződés. Nem szeremé és nem is
tudja jogilag értelmezni, hogy ez milyen kötelezettséget vont a Kft-re. A mintaszerződésben
szerepel egy olyan kedvezmény, amely nincs teljesen összhangban a vonatkozó rendelettel.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: volt egy ilyen döntés. 14 jelenlévő képviselőből 11
igennel, 2 nemmel szavazott, 1 fő tartózkodott.
dr. Kun János, képviselő: tehát akkor döntöttek a kedvezményes díjról.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: igen.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
212/2019. fXII. 12.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyában kötött szerződések felülvizsgálatáról, és a
Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli meghallgatásáról
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1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a
Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjét, soron kívül beszámoló készítésére kötelezi és egyben a
soron következő testületi ülésre meghívja. A beszámolóban a Képviselő-testület a
következő adatokat várja:
a. A Budavári Kapu Kft. működésének rövid ismertetése
b. Beszámoló a Budavári Kapu Kft. gazdálkodásának 2019. évi állásáról, különös
tekintettel a 2019. március 28-ai testületi ülésen elfogadott üzleti terv teljesítéséről,
ennek körében:
i. az árbevételek részletezése és azok forrásának pontos megjelölése, a
tényadatok összehasonlítása az üzleti tervvel
ii. a költséggazdálkodás részletes ismertetése (anyag- és bérjellegű
ráfordítások, létszám, tárgyi eszközök)
c. A jelenlegi szerződések száma, a szerződések alapján kihelyezett kódolók száma,
a kódolók igénybevétele (kódolóra eső árbevétel) üzemeltetők szerinti bontásban
d. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019-és szerződésük alapján 2020 évre
a szerződést meghosszabbították.
e. Azon szerződött partnerek listája, akik a 2019. december 2-ai határnapot a
szerződés meghosszabbítására elmulasztották.
Határidő: a testületi ülésen — a feladat végrehajtásának határideje: következő testületi ülés
időpontja
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület kötelezi a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjét, hogy
a fenti d) pont szerint meghatározott partnerek szerződéseit a szerződésre irányadó
határnapra (30 vagy 90 nap) mondja fel, és velük új szerződés kötését kezdeményezze,
amelyben a mintaszerződés 3. b) pontjában foglalt parkolási díjakat a 30/2010. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendelet szerint határozza meg.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kötelezze a Budavári Kapu Kft.
ügyvezetőjét, hogy az 1. e) pont szerint meghatározott partnereket haladéktalanul
értesítse, hogy nyilatkozat hiányában a Budavári Kapu Kft. a parkolási szerződésüket
2019. december 31-ig tekinti érvényben lévőnek, ezt követően csak a 2-es pontban
részletezett új szerződési feltételek elfogadása mellett köthetők újra a szerződések. Hívja
fel egyúttal minden üzemeltető figyelmét, hogy új szerződés hiányában a Budavári Kapu
Kft. köteles visszavenni minden szerződéssel nem rendelkező kódolót a mintaszerződés
2. pontjával összhangban.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

14. Budapest I. Szilágyi Dezső tér 6. szám alatti helyiség bérleti szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azzal
javasolta elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a bérleti idő 2 évre kerüljön meghosszabbításra.
A 74 m2 alapterületű helyiséget a Hagyományok Háza bérli 2004 óta kereskedelmi és kulturális
tevékenység céljából. A helyiségbérleti szerződés 2019. december 31-én lejár, a bérlő ezért kérte a
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szerződés időtartamának meghosszabbítását. Mivel a helyiségben a bérlő közösségi célú,
elsősorban kulmrális jellegű tevékenységet folytat, 50%-os díjcsökkentő tényezővel lehet számolni
a vonatkozó képviselő-testületi határozat melléklete alapján. Az így számított díj nettó 122 624
Ft/hó. A határozati javaslatban elírás történt: Corvin tér 8. helyett a Corvin tér 7. a helyes. A két
év határozott idő 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakot jelentene.
Timár Gyula, képviselő: a vagyoni témáknál tartózkodni fog a szavazásnál, mert nem öt évre
szól a hosszabbítás.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nagyon sokszor elhangzott, és most is kiemelte, hogy
az elkövetkezendő hónapokban egy teljesen új lakás és helyiség rendeletet kívánnak megalkotni,
melyet széleskörű társadalmi egyeztetéssel szeremének végrehajtani, melyben a képviselő-testület
mellett reményei szerint a kerület egész választói közössége részt fog venni. Nem szeremék előre
megkötni az önkormányzat kezét a hosszabbításokkal. Természetesen ugyan ezek a lakás- és
helyiség bérlők az új rendelet alapján a későbbiekben igényelhetik majd a meghosszabbítást az új
rendelkezések alapján.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot a fent
ismertetett módosításokkal.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
213/2019. (XII. 12.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 6. (Corvin tér 7.) szám alatti helyiség bérleti
idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul a Budapest I. kerület Szilágyi Dezső tér 6. (Corvin tér 7.) szám alatti
Hagyományok Háza által bérelt 74 m2-es helyiségcsoport bérleti idejének
meghosszabbításához 2 év határozott időtartamra, 2020. január 1-től 2021. december 31ig, az alábbi bérleti díjakkal kereskedelmi és kulturális tevékenység funkcióval.
év
2020
2021

emelés (%)
10
10

nettó bérleti díj (Ft/hó)
49 500
54 450

A bérleti díj összege magában foglalja az évi jegybanki alapkamat emelést is.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

15. Budapest I. Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
A bérlő bérleti szerződésének 5 évvel történő meghosszabbítása ügyében fordult kérelemmel az
önkormányzathoz. A bérleti szerződést 1 év határozott időre, költségelvű lakbér megállapítása
mellett javasolják meghosszabbítani.
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Kérdés, hozzás2Ólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
214/2019. (XII. Í2.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Attila út 6. I. emelet 2. szám alatti, 3 szobás, 90 m2 alapterületű,
komfortos lakást bérbe adja H. I. részére 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó, 1
év határozott időre, költségelvű lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 38
250 Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó 48 578 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

16. Budapest I. Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti szerződése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azzal
javasolta elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a bérleti idő 2 évre kerüljön meghosszabbításra.
A bérlő bérleti szerződésének meghosszabbítása ügyében fordult kérelemmel az
Önkormányzathoz. A lakást a 2009. év nyarán kiírt piaci lakáspályázaton szerezte meg 5 év
határozott időre. A bérlőnek lakbér, illetve kapcsolódó közüzemi díj hátraléka nincs. A bérleti
szerződés lejárati ideje: 2020. január 31-e.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a határozati javaslatot a fent
ismertetett módosításokkal.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
215/2019. fXII. 12.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület, Attila út 10. I. emelet 2. szám alatti, 3 szobás, 145 m2 alapterületű,
komfortos lakást bérbe adja B. K. részére 2020. február 1-től 2022. január 31-ig tartó, 2 év
határozott időre, piaci lakbér megállapítása mellett, melynek összege nettó 87 965 Ft/hó
+ ÁFA, azaz bruttó 111 715 Ft/hó + a kapcsolódó közüzemi díjak.
A lakbér mértéke évente a jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Flivatal útján)
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17. Budapest I. Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
helyreállítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
A lakás használója a lakást a 2010 óta határozatlan időre szóló bérleti szerződés alapján bérelte. A
szerződés 2015. augusztus 31. napjával felmondásra került tartozás miatt. A lakáshasználó a
bérleti jogviszony helyreállítása érdekében 2019. november 12. napján kérelmet nyújtott be.
Ennek alapján a bérleti szerződés egy évre történő megkötésére tesznek javaslatot költségelvű
lakbér megállapítása mellett.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
216/2019. {XIL 12.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti lakás bérleti idejének
meghosszabbításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület. Hegyalja út 5. III. emelet 14. szám alatti, 3 + 1 félszobás, 97 m2
alapterületű, komfortos lakást bérbe adja D. L. K. részére 2020. január 1-től 2020.
december 31-ig tartó, 1 év határozott időre, költségelvű lakbér megállapítása mellett,
melynek összege nettó 41 225 Ft/hó + ÁFA, azaz bruttó52 356 Ft/hó + a kapcsolódó
közüzemi díjak.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

18. Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott, Alagút tetején lévő
étterem bérleti idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
A bérlő határozott idejű bérleti szerződése 2019. augusztus 31-én lejárt, ezért a bérlő kérte a
bérleti szerződés bérleti időtartamának meghosszabbítását. Tekintettel arra, hogy a helyiség a II.
nagyforgalmú övezetbe tartozik, ahol az alap bérleti díj mértéke 39 770 Ft/m2/év + ÁFA, így
bruttó 1 262 697 Ft/hó bérleti díjat kell a felépítmény után fizetnie. Ez jelentős emelés a
korábbihoz képest, amely körülbelül 200 000 Ft-ot fizetett.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
217/2019. (XIL 12.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Palota út 17. szám alatt nyilvántartott. Alagút tetején lévő étterem
bérleti idejének meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárul Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budapest I. kerület Palota út 17.
szám 7130 helyrajzi szám alatti Manna Event Kft. által bérelt 300 m2-es vendéglátó
helyiség bérleti szerződésének megkötéséről egy év határozott időtartamra, 2020. január 1től 2020. december 31-ig, 994 250 Ft/hó + ÁFA (bruttó 1 262 697 Ft/hó) bérleti díj
fizetése mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

19. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, hogy az ülés elejéig írásbeli kérdés vagy
interpelláció nem érkezett.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a Polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.
Budapest, 2019. december 20.
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Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

?a'finest
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204/2019. (XII. 12.) önkotmányzati határozat melléklete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. ÉVI MUNKATERVE
(A képviselő-testület a rendes üléseit két ülésszakban: február 1-jétől június 15-ig, valamint
szeptember 1-jétől december 15-ig, csütörtöki napon tartja az SZMSZ 16. § (2) és (4) bekezdése
alapján.)

2020. február
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
megalkotása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet
megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Bp. I. Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendjéről, belépőjegy mértékéről,
valamint a kedvezményezettek körének megállapítása a 2020. évre
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

2020. március
Javaslat közművelődésről szóló helyi rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat pályázat meghirdetésére a társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2020. évi támogatására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat a 2020. évre I. kerületi köznevelési intézmények szakmai munkájával összefüggő
pályázat kiírására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Beszámoló a 2019. évi épület felújításokra vonatkozó pályázatok lebonyolításáról. Javaslat
a 2020. évi épület felújítási pályázatok kiírására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
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Beszámoló a 2019. évi épület felújítási hitel pályázatokról. Javaslat a 2020. évi épület
felújítási hitel pályázatok kiírására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,
Tulajdonosi Bizottság
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak 2019.
évi munkájáról szóló beszámoló
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat a Budavári Szent György díj és Budavári Szent Flórián díj adományozására

2020. áprihs
Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Javaslat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat klímastratégiájának
felülvizsgálatára
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Beszámoló az Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitánysága 2019. évi
munkájáról
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
A katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos beszámoló
Beszámoló a társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2019. évi
pályázati támogatásáról, továbbá javaslat a 2020. évi pályázatok elbírálására
Beszámoló a közalapítványok 2019. évi tevékenységéről
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Javaslat a Budavát Díszpolgára cím adományozásáta

2020. május
Javaslat a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének elfogadása, a
pénzmaradvány elszámolása, a 2019. évi vagyonkimutatás jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013 (IX.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzésének éves, valamint
a felügyelt szervek éves összefoglaló jelentései
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Az I. kér. Házgondnoksági Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit
mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés a 2019. évről
A 2020. évi épület-felújítási pályázati támogatások elbírálása
Javaslat a Budavári Virág Benedek díj adományozására

2020. június
Közmeghallgatás
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Kft.

2019.

évi

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetői
pályázatának kiírása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavári Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budavári a Semmelweis Ignác díj adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat Budavárért Emlékérem adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Javaslat Tóth Árpád Műfordítói Díj adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2020. szeptember
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

2020. október

2020. november
Javaslat a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

A „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019
2023” felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2020. december
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság

26

Tájékoztató a 2019. november 28-ai ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a
közeljövő programjairól

•

November 29-én klímastratégiai egyeztetés volt a Főpolgármesteri Hivatalban civil
szervezetek részvételével. A találkozón ott volt Váradiné Naszályi Márta polgármester is.

•

December 2-án, advent első vasárnapján a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar
kamaraegyüttesének hangversenye került megrendezésre „Magyar barokk zene Georg
Christoph Strattnertől” címmel. Vezényelt: Vashegyi György. Köszöntőt mondott: Jánosa
Domokos plébános (Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia).
Ugyanezen a napon tartották a Jókai Anna Szalonban a Márai Sándor Estek sorozat
következő előadását Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész
előadásában, melynek témája Márai Sándor és a gasztronómia voltak.

•

December 4-én került sor Eckhardt Gábor zongoraművész sorozata, a „Vízizene”
következő estjére „Az örökség kötelez! - avagy Beethoven keze nyoma Liszt ujjai között”
címmel, melynek témája Beethoven és Liszt kapcsolata volt.

•

December 5-én nyűt meg a Vámegyed Galéria új kiállítása „Itália tájain” címmel. A
tárlaton Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész munkáival
ismerkedhetett meg a közönség. A kiállítást megnyitotta: Kiss B: Atilla Kossuth- és Liszt
díjas operaénekes, az Operett Színház főigazgatója. Köszöntőt mondott: Váradiné
Naszályi Márta polgármester. Közreműködött: Kathy Horváth Lajos Érdemes és Kiváló
hegedűművész.

•

December 5-én volt a Budavári Önkormányzat Közbiztonsági Közalapítványának
ünnepi rendezvénye, ahol a legjobban dolgozó kerületi rendőrök és tűzoltók kaptak
jutalmat.

•

December 6-án egyeztetés volt a BKK és a Budavári Önkormányzat képviselői között a
Széna tér átépítésével kapcsolatban

•

December 6-án a Budavári Önkormányzat szervezésében és épületében sor került a
tabáni civil környezetvédő csoport és a tervezéssel és kivitelezéssel megbízott FŐKERT
Nonprofit Zrt. munkatársainak egyeztetésére. A civilek a minél több zöld elve mentén
szeremék a tervek kialakítását. Váradiné Naszályi Márta polgármester az itt élőkkel való
együttműködést kérte a tervek kialakításában a FŐKERT vezetőjétől, aki vállalta ennek
megvalósítását.

•

December 8-án, advent második vasárnapján Lovász Irén koncertjére került sor „Égi
hang” címmel. Közreműködtek: Mizsei Zoltán és Ágoston Béla. Köszöntőt mondott:
Molnár Péter, a Budai Református Egyházközség lelkésze.

•

December 9-én a Vízivároshoz kötődő jeles személyiségek előtt tisztelgő Vízivárosi
Csillagok c. sorozat vendége Képes Gábor költő, író, muzeológus, a decemberben 10 éves
Víziváros Facebook-oldal alapítója volt. A városrészhez való kötődését elmesélő,
Vízivárosban játszódó szerelmes verseiből, a „Réka-versekből” olvasott fel, három eddig
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megjelent verseskötetéből és a még kiadatlan műveiből válogatva. Képes Gábor vendége
az esten az Eclectica Quartett volt, akik a vízivárosi költő műveihez magyar és angol
nyelvű versek és népköltések megzenésítését, emellett hangszeres szerzeményeik és
külföldi zenei ikonok dalainak átiratait, feldolgozásait társítják.
•

December 10-én volt Mirtse Zsuzsa „Tizenhárom bűvös tükör - Mesék felnőtteknek”
című könyvének bemutatója a Magyar Napló Kiadó szervezésében a Jókai Anna
Szalonban. A szerzővel és Békés Rozi grafikusművésszel, a kötet illusztrátorával Bíró
Gergely író, szerkesztő beszélgetett.
Ugyanezen a napon Márai Szalon volt „Búcsú az óévtől” címmel, melynek
keretében került sor Szigethy Gábor „mi-amagyar” című könyvének bemutatójára.
Vendégek voltak: Horváth Bence, a Kortárs Kiadó vezetője, Kiss Gy. László
tárogatóművész.
Szintén ezen a napon tartották a Budavári Zenei Szalont, ahol a házigazda, Szilasi Alex
Liszt-díjas zongoraművész dr. Horváth Attila alkotmányjogásszal együtt ismét érdekes
élményben részesítették a résztvevőket.

•

December 11-én a Virág Benedek Ház kiállítótermében tartották Saly Noémi irodalomés helytörténész „Micsoda népek” című könyvének bemutatóját. A szerzővel Török
András beszélgetett, a könyvből Sándor Erzsi olvasott fel részleteket. A könyvet az
Abovo Kiadó jelentette meg.

Várható programok:
•

December 15-én, advent harmadik vasárnapján 1600 órától Magyar! Bori és Kardos
Dániel különleges adventi jazz koncertjére kerül sor. Köszöntőt mond: Hegyi Balázs
plébános (Tabáni Alexandriai Szent Katalin Plébánia).

•

December 16-án 1900 órakor barokk kamaraest lesz a Jókai Anna Szalonban G.f. Hándel
és olasz zeneszerzők (Vivaldi, Scarlatti, Pergolesi, Caldara) műveivel. Közreműködik:
Komáromi Márton (MMA ösztöndíjas) - ének, Bereczki Julianna - csembaló, Fahidi
Patrícia - hegedű, Derzsi-Pap Enikő - hegedű, Botos Veronika - brácsa. Maródi Bálint cselló, Tóth-Kiss Péter — nagybőgő.

•

December 20-án 16"° órakor a Szentháromság téri zenepavilonban a Dániel Speer Brass
együttes rézfuvósaival lép fel dzsesszes, pörgő adventi muzsikával. A vidám műsorban
találós kérdések, közös ütőhangszeres zenék hallhatók majd. A csapat 1990-ben alakult a
Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatának hallgatóiból. Bejárták Európát, és 20 év után a
Budai Várban játszik a zenekar, most nem reneszánsz muzsikát, hanem vidám karácsonyi
dallamokat.

•

December 22-én, advent negyedik vasárnapján 1600 órától Bogányi Gergely
zongoraművész hangversenyét tekinthetik meg az érdeklődők „Válogatás Chopin és Liszt
műveiből” címmel. Köszöntőd mond: Bence Imre lelkész (Budavári Evangélikus
Egyházközség).
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•

December 23-án hanukai gyertyagyújtás lesz a Várban a Budavári Önkormányzat és a
Mazsihisz közös szervezésében. Az esemény a Babits sétányon, az eltemetett zsinagóga
emléktáblájánál kezdődik 17:00-kor. Az eseményen részt vesz Váradiné Naszályi Márta
polgármester, Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester.
Tanítást mond Radnóti Zoltán rabbi.

•

Váradiné Naszályi Márta minden hétfőn online fogadóórát tart saját Facebook oldalán,
amelyen várja a kerület lakosainak hozzászólásait és véleményét.
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