From: Polgármester
Sent: Friday, December 31, 2021 5:27 PM
To: Gulyás Gergely <gulyas.gergely(S)budavar.hu>; Jegyző <jegyzo@budavar.hu>
Subject: Re: kérdések

Tisztelt Képviselő Úr!
Alább küldöm a képviselő-testületi ülésre beterjesztett kérdésére a választ.

Mikor vállalja a felelősséget a 2020. évi költségvetés kapcsán elkövetett
jogszabálysértésekért?
Tisztelt Képviselő Úr!
Először is engedje meg, hogy értékeljem a kitartását, egyben örömmel tölt el, hogy a
Budavári Önkormányzat olyan jól működik, hogy még mindig egy tavalyi üggyel
tudnak csak foglalkozni, és ma is a 2020-as költségvetésre vonatkozóan havonta
kérdést benyújtani.
Mi a magunk részéről elvégeztük az ezzel kapcsolatos feladatokat. Meg tudom
ismételni magam, illetve a korábbi válaszaimat:
Budapest Főváros Kormányhivatala 2020. december 12-én, mintegy kilenc hónappal
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
elfogadását követően észrevételt tett, mivel a rendelet kihirdetett szövege nem
tartalmazott minden, az előterjesztő által befogadott és az ülésen elfogadott
módosítást. Ezek a költségvetés érdemi számait nem érintették.
Az önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzatnak harminc napja volt
a kormányhivatal észrevételére reagálni, vagy az abban foglaltaknak eleget tenni.
Ennek megfelelően az 1/2020. számú önkormányzati rendelet 2020. december 20.
napjáig hatályban volt, akkor szerkezetileg egységes módosításként a jogalkotásról
szóló és az államháztartásról szóló törvény szabályai szerint is felváltotta a 29/2020.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet. Tehát az önkormányzatnak 2020. február 28-tól
2020. december 31-ig folyamatosan volt hatályos költségvetési rendelete.
A kormányhivatalnak ezt követően döntenie kellett volna, ha más felügyeleti eljárási
eszközökkel kívánt volna élni, és az alkalmazott jogi megoldást nem fogadja el.
Ilyenről a mai napig nincs tudomásom, tehát az önkormányzatnak a törvényességi
felhívásra adott megoldása és az a mellé fűzött indokolása elfogadásra került,
jogszerű volt. (Nem így járt egy fideszes belvárosi kerület egyik rendelete, amelyről a
Kúriának kellett kimondania, hogy törvénysértő, és nem így járt a lakástörvény nyári
módosítása, amiről az Alkotmánybíróság mondott lesújtó véleményt.) Ezzel és a
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2020. évre vonatkozó zárszámadási rendelettel a magunk részéről nincs több
mondanivalónk.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban törvénysértő
állapot nem áll fenn, amennyiben ilyet állít, úgy ez az állítás nem felel meg a
rendelkezésünkre álló tényeknek.
A magam részéről a tapasztalt hibákkal kapcsolatos intézkedéseket megtettem, a
nagyobb pontosságra a kollégák figyelmét felhívtam, munkajogilag a pénzügyi vezető
felmentését kezdeményeztem. Ugyanilyen intézkedéseket tesz bármely más
jogalkotó szerv, ha működéséhez ez szükséges, mint ahogy az Országgyűlés is
kijavítja az alaptörvényt sértő törvényeit.
Ezen kívül kértem Tímár Gyula Elnök Úr munkáját, mivel a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság feladata a költségvetés elfogadásának és végrehajtásának jogszerűségén
őrködni. Azt kértem, hogy a bizottság elnökeként működjön együtt és dolgozzon ki a
vezetése alatt álló bizottságban olyan javaslatokat, amelyeket a törvényben foglalt
feladatai alapján a bizottság határozatával elfogad, és munkája során érvényesít,
hogy ne fordulhasson elő többször az, hogy az ellenőrzésért felelős bizottság nem tud
az ellenőrzési feladatainak eleget tenni.
Egyébként képviselő úr kérdése más szempontból akár jogos is lehetne. Az
önkormányzat költségvetésével gondok vannak. Hiányzik belőle az elmúlt két évet
nézve nagyságrendileg ötmilliárd forint, ami csak a közvetlen kormányzati
intézkedések hatása, ezen elvonások egy része a magyar önkormányzatiság
tönkretételét célozza.
És még egy nagy hiba van benne, hiányzik belőle egészen konkrétan 500 millió forint,
amit dr. Nagy Gábor Tamás polgármester helyezett el a tönkremenő Széchenyi
Bankban, majd ezek után éveken át meghamisítva a költségvetési számokat,
készpénzként tüntették fel ezt az összeget, mikor a Széchenyi Bank már rég csődben
volt. A számviteli kérdéseket az új önkormányzati vezetés rendezte miután a
feljelentést megtettük az ügyben.
Kérem a válaszom elfogadását!
Boldog Újévet és jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:

V. Naszály! Márta
polgármester
PolQarmester@budavar.hu
www.budavar.hu
+36 30 449 9172
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SZÍVÜNKBEN AZ ELSŐ

Gulyás Gergely <gulvas.gergelv@budavar.hu> ezt írta (időpont: 2021. dec. 15., Sze, 11:51):
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
A következő kérdéseket nyújtom be a soron következő testületi ülésre (a címzett minden esetben a
polgármester):
- Ki és miért engedélyezte a Szentháromság téri bódék áramfelvételének biztosítására a hangos
aggregátor használatát?
- Mi történt a Kapisztrán téri adventi vásárral?
- Igaz-e, hogy a Párbeszéd fővárosi politikusai puccsolták meg a Vérmezőre helyezendő jégkorcsolya
pályát?
- Mit tervez kezdeni az önkormányzat és a kerületi közterület felügyelet a felelős kutyatartás és kutya
sétáltatás elősegítése és ellenőrzése érdekében?
- Mi a Batthyány térre felhúzott állvány funkciója?
- Milyen, az I. kerület számára fontos eredményeket tud Csárdi Antal felmutatni a négy éves képviselői
ciklusának végéhez közeledve?
- Mikor vállalja a felelősséget a 2020. évi költségvetés kapcsán elkövetett jogszabálysértésekért?
Köszönettel,
Gulyás Gergely Kristóf

Felhívás az üzenet bizalmas jellegére!
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottjak) használhatják fel. Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha nem Ön az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
Privacy and Confidentiality Notice
This message and any attachment are confidential and are legally privileged, It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
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