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1. ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budavári Önkormányzat működése az elmúlt két és fél évben jelentősen költségesebbé vált, 2019hez képest egy milliárd forinttal kerül többe a kerületieknek, mint korábban. A zárszámadási
rendeletek alapján amíg 2019-ben a 7,9 milliárd forintos működési kiadások mellett közel 3 milliárd
forint felhalmozási, azaz felújítási és beruházási kiadásaink voltak, addig 2021-ben 8,8 milliárd forint
működési kiadás mellett csupán 1,6 milliárdot költöttünk beruházásra, felújításra. Ezt a tendenciát
mindenképpen meg kell állítani, elsősorban a saját működésünk költségeivel kellene takarékoskodni,
hogy minél több forrást tudjunk fordítani a lakosságot közvetlenül érintő felújításokra, beruházásokra.
Bár sokszor jeleztük, hogy a Polgármester asszony vizsgálja felül, hogy szükséges-e a sok tanácsadói
szerződés, hogy nem jó irány a forrásokat a működéssel felélni, sajnos érdemi változás nem történt,
sőt, az idei költségvetésben közel 13 milliárd forint működési kiadást tervez a jelenlegi városvezetés.
A kerület hosszútávú és fenntartható működése szempontjából létfontosságúnak tartjuk, hogy az
Önkormányzat teljes körű jogi és pénzügyi átvilágításon essen át annak érdekében, hogy feltárásra
kerüljön, milyen folyamatok, milyen szerződések és kifizetések történtek, amelyek ezt a jelentős
költségnövekedést okozták és okozzák évről-évre.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata az Mötv. 57. §
(3) bekezdésének megfelelően rendelkezik az ideiglenes bizottság felállításáról. Az ideiglenes bizottság
feladata egyes önkormányzati feladatok ellátása, jelen esetben egy teljes körű jogi és pénzügyi
átvilágításon alapuló, az Önkormányzat működési kiadásainak csökkentésére vonatkozó javaslatot
kellene kidolgoznia. Az ideiglenes bizottság Jogi- és Pénzügyi Átvilágításért Felelős Ideiglenes Bizottság
néven, három fővel jönne létre, tagjai Gulyás Gergely Kristóf, Tímár Gyula és....... , akik munkájukat
külön díjazás nélkül látják el. A Bizottság feladata, hogy 2019. novemberét követően az Önkormányzat
és intézményei által kötött valamennyi szerződés és valamennyi pénzügyi teljesítés szabályszerűségét
és szakmai indokoltságát megvizsgálja. A feladat ellátása érdekében a soron következő képviselő
testületi ülésre vizsgálati módszertant kell kidolgozniuk, amely által 2023. június 30-ig elvégzi a teljes
átvilágítást.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő
testület minősített többséggel szavaz. A sürgősség oka a feladat nagysága, bonyolultsága és fontossága
indokolja, a koncepció mihamarabbi elkészülése a gazdaságos működés megalapozásához és a
szükséges költségvetési módosítások elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (IX.29.) önkormányzati
határozata ideiglenes bizottság felállításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza az
Átvilágítási Ideiglenes Bizottságot. A bizottság feladata, hogy 2019. novemberét követően az
Önkormányzat és intézményei által kötött valamennyi szerződés és valamennyi pénzügyi teljesítés
szabályszerűségét és szakmai indokoltságát megvizsgálja. Tagjai a Gulyás Gergely Kristóf, Tímár Gyula
és............, munkájukat külön díjazás nélkül látják el. A Bizottság a soron következő rendes képviselő
testületi ülésre vizsgálati módszertant dolgoz ki, és legkésőbb 2023. június 30-ig elkészíti a teljes
átvilágítást.
Budapest, 2022. szeptember 23.

