1.Előterjesztés a Képviselő-testület 2020.09.24.-ei ülésére

Az 1/2020.(N.28.) és a 14/2020.(VMI.6.) önkormányzati rendeletek elfogadott
és a kihirdetett változata közötti eltérések tisztázása

1.Előterjesztés
Tisztelt Képviselő Testület!
I.
A 2020.07.16-ai Képviselő-testületi ülésen segítő szándékkal hívtam fel a
figyelmet arra a tényre, hogy a Képviselő-testület (továbbiakban: KT) által
megszavazott, elfogadott és jóváhagyott 1/2020.(11.28.) önkormányzati
rendelet, illetve a kihirdetett (és a Nemzeti Jogszabálytár oldalra feltett )
változata szerkezetében és tartalmában eltér egymástól. Erre a felvetésre
Jegyző Úr ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja az ügyet és rendezi azt. Azóta
eltelt két hónap és az tapasztalható, hogy a honlapon is és a Nemzeti
Jogszabálytárban is az elfogadottól eltérő rendelet szerepel.
A KT úgy fogadta el az előterjesztett 1/2020.(N.28.) önkormányzati rendeletet,
hogy egyrészt:
- a 4-es sorszámú cím törlésre kerül, és a többi cím sorszáma átszámozásra
kerül,
- az 5.§.(1)a) pontban és a 7. sz. mellékletben szereplő létszámadatot
szinkronba kell hozni,
- a 14.§.-ban javítás történik: „a 14-15.§.-ban"helyébe „a 6.§.(3), 11.§.(3), és a
12.§.-ban" lép.
Ezek a módosítások nem kerültek be a kihirdetett önkormányzati rendeletbe.
( Előző állításokat a 2 - 3 dokumentumok támasztják alá ).
Másrészt: hét képviselő 9 módosító indítványt nyújtott be, amelyek egyéb
módosítások után a következők szerint kerültek elfogadásra a KT által.
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- a 6-os táblában az utcabútorok sor terhére okos padok elnevezésű új sor
kerül be a 6-os beruházás táblába 6 mFt-tal ,
- a 6-os táblában az utcabútorok sor terhére szelektív hulladék gyűjtők
elnevezésű új sor kerül be a 6-os beruházás táblába 8 mFt-tal,
- a 8-as táblában az ált.tart. sor terhére köztéri illemhelyek elnevezésű új sor
kerül be a 6-os beruházás táblába 6 mFt-tal,
- a 6-os táblában az utcabútorok sor terhére kutyafuttató bekerítése
elnevezésű új sor kerül be a 6-os beruházás táblába 2,5 mFt-tal,
- a 8-as táblában az ált.tart. sor terhére közösségi kert elnevezésű új sor kerül
be a 6-os beruházás táblába 8 mFt-tal,
- a 8-as táblában az általános tartalék sor terhére köztéri könyvszekrény új sor
kerül be a 6-os beruházási táblába 4,5 mFt-tal,
- a 8-as táblában az általános tartalék sor terhére képviselői irodák új sor kerül
be a 6-os beruházási táblába 15 mFt-tal,
- a 8-as táblában részvételi költségvetés, külön sorként maradjon 10 mFt-tal
céltartalékon,
- a 8-as táblában innovációs műhely, külön sorként maradjon 6 mFt-tal
céltartalékon.
Természetesen e két utóbbi tétel ( polgármesteri előterjesztés alapján )
szerepel a kihirdetett rendelet 8-as táblázatában, az összes többi elfogadott, 7
képviselő által benyújtott indítvány nem szerepel a kihirdetett rendelet 6-os és
8-as táblázatában.
( Ezeket a megállapításokat az 1, 3, 4 dokumentumok ( és táblázataik )
támasztják alá ).
Az előterjesztett, ill. a kihirdetett rendelet 5.§(1)a)-ban szereplő létszámadat
eltér az előterjesztett 7. sz. mellékletben ill. a kihirdetett 7. sz. mellékletben
szereplő létszámadattól (három különböző létszámadat van).
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II.
Ugyancsak az előző KT ülésen javító szándékkal jeleztem, hogy a
14/2020.(VNI.6.) önkormányzati rendelettel is probléma van, nem illeszkedik az
1/2020.(11.28.) önkormányzati rendelethez. Polgármester Asszony
értetlenségének és cinikus megjegyzéseinek adott hangot, és úgy szavaztatta
meg a rendelettervezetet, hogy az 1.§.-ban szereplő „2.§.(1)-(4) bekezdése"
helyébe a „3.§.(1)-(4) bekezdése" lép, illetve az (1) bekezdésben a 2019. 2020.ra módosul. Meglepődve tapasztaltam, hogy ezzel szemben a kihirdetett
rendelet a 4.§.(1) bekezdését is módosítja az 1/2020.(11.28.) önkormányzati
rendeletnek. Bár számszakilag így volna helyes, de nem ez a megoldás módja,
hogy utólag belejavít valaki a KT által jóváhagyott rendeletbe. A számok
tekintetében a 14/2020.(VNI.6). önkormányzati rendeletben elfogadott
számadatok és az önkényes változtatás után kihirdetett számadatok a
következők ( amiket az 5-ös, 6-os és 7-es számú dokumentumok és táblázataik
támasztanak alá ).
Elfogadott eFt.
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Kihirdetett eFt.

§.(2)b)

14.004.523

14.434.357

(3)

- 6.087.200

-6.358.620

(3)1.

-2.629.195

-2.612.767

(3)2.

-3.526.091

-3.745.853

(4)

5.329.786

5.759.620

(4)3.

9.990.512

4§(1)3.

9.974.084

(4)4.

-2.629.195

4.

-2.612.767

(4)6.

4.839.511

6.

5.059.273

(4)7.

-3.526.091

7.

-3.745.863

(4)9.

6.167.160

9.

5.737.326

(4)10.

6.155.286

10.

5.759.620

III.

Ezzel a módosítással Polgármester Asszony azt is megszavaztatta a KT-val,
hogy az eredetileg elfogadott 3.§.(2)-(3) bekezdése is törlésre kerüljön,
nevezetesen:
3.§.(2)

Budavári Önkormányzat működési hiányt nem tervez, külső

finanszírozást nem vesz igénybe.
(3) A Budavári Önkormányzat a többletet 698.942 eFt-ban állapítja meg,
amelyet tartalékba helyez.
Ugyancsak önkényes változtatások szerepelnek a 14/2020.(VNI.6.)
Önkormányzati Rendelet 8-as számú Tartalékok című táblázatában. A 41 db
sorból 11-ben az egyes céltartalékok 10 %-os csökkentése és a Tankerület
támogatása vonatkozásában van eltérés az elfogadott és a kihirdetett változat
között.
Előzőekből egyértelműen kitűnik, hogy itt nem gépelési hibáról,
feledékenységről van szó, hanem folyamatosan elkövetett szándékos,
jogszabályellenes cselekedetsorozat elkövetéséről. Ezért a következő határozati
javaslat elfogadását indítványozom a KT számára.

2.Határozati javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az 1/2020.(11.28.) és a 14/2020.(VNI.6.) önkormányzati rendeletek
elfogadott és kihirdetett változatai közötti szerkezeti és tartalmi eltérések
kivizsgálása érdekében 3 fős Vizsgáló Bizottságot hoz létre a Momentum, a
FIDESZ-KDNP és a Függetlenek delegálása alapján. A vizsgálatot a soron
következő Képviselő-testületi ülésig kell lefolytatni. A Bizottság a
vizsgálódáshoz független külső szakértő munkáját veheti igénybe, mely célra az
általános tartalék terhére 3 mFt-os keretet biztosít a Képviselő-testület. A
Bizottság a vizsgálat eredményéről, az előterjesztésben szereplő állítások
valóságtartalmáról, a felelősség megállapításáról, a hasonló esetek
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megakadályozása érdekében szükséges tennivalókról a soron következő
Képviselő-testületi ülésre nyújt be javaslatot.

Budapest, 2020.09.08.

Timár Gyula
képviselő

3.Dokumentumok, amelyek az előző állításokat igazolják és a képviselők
számára elérhetőek:
1. Előterjesztett 1/2020.(11.28.) önk. rendelet tervezet és a 6-os, 7-es, 8-as
táblázata.
2. IB 2020.02.17.-ei ülésének jegyzőkönyve ( 3. oldal, 1-es napirendi pont ).
3. KT 2020.02.20.-i ülésének jegyzőkönyve ( 5-8. oldal ).
4. Kihirdetett 1/2020.(11.28.) önk. rendelet és a 6-os, 7-es, 8-as táblázata.
5. Előterjesztett 14/2020.(VNI.6.) önk. rendelet és a 6-os, 8-as táblázata.
6. Kihirdetet 14/2020.(VNI.6.) önk. rendelet és a 6-os, 8-as táblázata.
7. KT 2020.07.16.-ai ülésének kép- és hangfelvétele ( 1 óra 11 perctől
kezdődően ).
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